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అటకమా. ఇదిదశీ ణల్లమెర్శిక్తాతోని 
*ఎయ్గుత్తర ఛిలీలో నొక మూగాబృమ్వుఇ 0౦౬౨౫” 

చదర పుమైళ్లు వి స్త్ర్గ్య ము గలేదిఛి ఇంకు చెండి 

శ నియ్మ౯ సొండల వె చె విడిద్దపక్టునట. జక ఆడు 

,రోజ్బగుషోరిచ్చి ఈమేను గాపాజెనట., ఈ 
~ 

"ముక కాఖిడ్లోనియి౯ ఆఢథవి పరదుల చేలా . 

గనులును, శాగిస్నులును .విశేషమి లకు. + దుటయందలతో చోద్యము. శ్వమితర్న డిఈమైను! 

ఉప్పువిశేషముగ నెగు రుతిజేయం్టుపచున్న ద 
ఈర "కోక యొడారిసాడ గలదు. అందు 

అన్ని పర్వతములు గటవుగాని, “యా (పాక్ 

మున వెండ్కి రాగ్మి 

వెలిగారము, ఇనుము, ఉప్పు మొదీలయినవి 

దొరకును. ఈయెడారి బటకమా, లాన్ 
ఆండిస్, మున్న స వకాగాబ్బునులకు వ్యాపించి 

యున్న ది. 

అటగడ (జమీంచారి.. ఇది 
చెన్నపురి రాజధానిలో ని గంజూమీ జిల్లాకంం 

జెందిన యొక జమోను, ౧౮౫౪.వ సం॥|న 

కళ్ళికోట రాజూగారు దీనిని [కయనునకుం 

గొనిరి అప్పటినుండి యిది నారిస్వాననము 
లోనె యున్నది. 

అటచాఫో. ఇది ప వెనిపారాలనే | వా 

షి 

నొకనది. జత్ళ త్తి త్రిస్థానమునకు 'నోట్లనలువది | 

మైళ్ళ కింద సా౯ా? ఫర్నాండొ వడ్రీ అట'చాపోవద్ద 

ఒరినోకో నదితో? గలియుచీన్న ది. ఇది కై 
తవజకు కొలంబియా వెనిజూలాలకు సుధ 
యొల్లగ నున్నది. " 

అట్లలలటా. వర్కే_డీియోలోని "అటి 

లంటూ అణీయువలి. శై) చీన్కున్టుకైమూను 

కును బుట్టిన కూతుఠని లోకో కి, ఈము 

పుట్టితోడనే ఒఈోమెకేం డ్రి. ఈమెను "పార్టీ 

సీసము, నిక్కి కాలోహము | ? 

we 

పేంక్లి చేనికొమ్మనిశాప్ట యా "ఈమె తన్ను 

నడకలో గల్బునట్టి బానే పెండ్లా శెదనేని గా 

(పతి చే నెన్యట. మాన్రలలో _ సీమను. 

గెల్బునంతటి సోరుషుయ 'లేనందునం "దుకు 

మిలానియక౯ (Milanion) ఇలను వా 

బంగారుపండ్రను మూడింటిని అకక శే 

దోవలోరి *బారవేస్మీ వాసీని "జుత్తు" కొను 

టకు ఆమెవంగినప్తుకు ఆమెపరుగు న్లధిగమిరాది 

మాయో పాయమ్య్తున్లేతశాగెల్చి ఆమెను పెండ్లి 

యాడెను. వెనుక వీలిరును కు శు కామో 

క 

(బేకమున నొక చేనాలయములో ' మంయసిల _. 

౫లిపీనందునశ పీ 0పర్తాడి సింవాము అమిరంట. _ 

. 2 బియోటీయకా అటలంటాఅనుయువలి 

యొక తె గలదు. ఆమె కథలను ఇట్ల చిత, 

ముగా నుడి వెదరు. ఈమె సోనియన్ అన్లు 

ని కూతురు. ఈమె పాపామెంసు అచు 

వాసాని బెండ్రాడైను. అటలంటా, అట్లారిటా . 

అను శీరెంకు పేరులును అక్షి మిస్ అను "పేరు 

నకుమాటునాముము లే. . న 

అలు పరి, "పోఠడ వుల కాలను 

| నందాకళింగ దేశమునకృదశ్నీ ఇమునం దుండెను. 

అటహాల్సా, సెరూదేశమును 
ఇంకా 

జాలీభారూ పాలించుచుండీరి, వారిల్లో అటి 

శాల్హా ఒరండ్రియెన పై పానాశేశ్షుక్వ 4 "సిద్ధిః .. + 

బడ్సీ యుండెను. అకండు. చనిపోయిన. త్మ 
థె a 

అ] 
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ఎ డచ్" 'ఖైటహల్చొకు సాయాదియగ్గు, సోస్కరు శిశు కురీడం " జేయుటకు నాంగ్ల భావలో 

న అన్మువాండు రాజ్యమనీను గ కొ నేము & ఆచు 

ఇ వలన అట్టహల్చా పోస్కుతోర్వగొన్ని యుద్ధ 

. శేముల్టుచేసి, 

సైహకోముకునాలచురుం జను .శీరువాత్ 

= కతు చౌలముసీకు * కాజామర్కా. యందు 

గోక్యాకోకును' అట్టహల్చాకున్ను సమావేశము 

నైట్ " అప్పాడా స్పెయినుచేశచ్చే | నాయ 
“క 

\ 

అటవాశ్సాను శ్రీస్తుమత మవలంబింపు 
యి ౫ె ఇాగర్రెసునకుం గప్పము గట్టు 

ముర్గియ'సిర్భంధినిపళ్యాపీటవాల్యో? దీని కెంత 

మౌ తమ్మను సమ్మతిం పక్ష తిరుగంబజెను, 

కానన స్పేయిను నాశము ఇంకా రాజును 

ఇష్ట్టుకొని వతనిపర్గొిబోరమును పింసించెను: 

*“తర్ళునాత నొక సంవతృరమ్లుళోపల అటవా 

అల్పొాను నామకశార్గముగ్గ్మా న్యాయస్థానమున 

విఛొకించినట్లు విచారణచేసి చంపీంచిరి. 

కట్టుట. పు స్తకసంర కృణార్థ 

న 1. లీన్ రిక క్రిరిద వర్ణింప 

బడును, అట్టలోచేతనే కాక పుస్తక కములననేక 

- విధముల రథ్నీంచు మార్షమిల్న్న వి. ననున 

వైనళ్ళీకయొక్క జేరు పూర్తి ౨. ర్తిగసార్టీకమకీకాదు. ం 
అవీ కని పెట్టి * దాక పతులు చరణము 

లోనికివచ్చిన -వెకిటీనే నానిసి* కాపాడుమూక్ష 

మఘులంహడ కని పెట్టియుండవ లెను, (వాత 

ఉసతులుగాని, మ్యుద్రత్మగంథమ్మీీలుగాన్ని చెద 

పట్టకుండుట్టకును, పురుగు తినకుండ్రుటక్టున్ను 

ర్ట ఇెంకీనైమిట | యని పేను, 

& చెండు చేయనప్పు డృపయోగించు అట్టల 

“తుదకు పూర్ణ జంసేము బొంది స్ దాటక పీదార్గమాన్లు, ఆకోరమును, పుస్త సక 

ములయూశరినిపట్ట యీరీడును. పుస్త సకముల 

రఘుక్క- యాకృతి చేశములనుబట్టే' మాటు 

చుండును. వక్కు_ దేశములలో పురాతనశాస 

నములు రోతిమోదయగాని శ్షాగిశేకుల మోాందం 

గాని (వోయుచుంజెడివారు. మన దేశములో. 

గూడ నిదియయా భారము. ఇట్టి శాసనములు 

శిథిలము కావుల్లాన చండమేన రకుణమును 

అవసరము లేదు. , శాసనములుగాక యితర 

(గంథఘులు భూర్జప్త తమల మోందగాని 

తాటియాక్టుల మోంద్ధలాని (వాయునాచా 

రము వమునబేశములో నుండెడిది. ఉ త్తరహిం 

దూస్థానములో ముఖ్యముగ భూర్జష త్రములే 

వాడెడివారు. వ్రదియొక విధమైన చెట్టుయొక్క- 

విశేష్యమూగ వాడుకలోనున్న ది. ఇశ్లు వివిధ 

"దేశములలో, వివిధములగు సాధనములుం జె 

డిప.-ఈ తూకులమోాదయణగాని తాటలమిోందం 

గాని [వాయుట మూడు విధములుగనుం జె 

జొ. మనబేశములో ఆకులమోోంద నిలున్రగ 

అాయుటయూచార్థము. బాొద్దులయొక్క..యు, 

హ్యింభువులయొక్ష.యు పుశ్వాతన ఇగంథము 

లీట్టః (వాయయబుడినపి యు. ప్రీతర ద్రేశ్రములలో 

అసాదిశీండి విధ దేశములలో వివిద్ధోప్తాయ్య 

ములున్మ్నవి, పుస్తకములు (క్రమికీటపాదులోదే 

9 

| శ @ 
» 

ఆకులమోందే అడ్జమఘ్ము. (వాయుటయు, బలు 

వ్రు ఖొట్టివ పరీ కలలో (బాయుట/ాడ వాడు 
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కూటములు వెలసీన తీరుపాత ఇప్పటికిని సం 
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నచోవ్చి త్తి కొయ్య పలకోలనడుము భ్రిపరచు 
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(కమించిరి. ఇవి చేశాంతరమేలలో చితకా 

"రుల యభిరుచినిబట్టి యుండెడినిి మనదేశ 
ములో సు స్తకములకై చితవిచి తమైన *పూ 

జలుగాననగును. ము దణయం। క్రమ్హుట్టు (ప్రబలి 
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కొట్టుకు _మొదలిడ్డవలయును. నగా నొక 

పు సకయునకు" జర విభాగము లున్న యెడల 

నమా జర నెంబరుగల విభాగముతో 

(ప్రారంభంచి 'హొస్సవైనుక £3 దానితరువాత, * 

౬.9 యో ప్రకారముగా రీసికొని కిట్టుచుండ 

వలయును గావున కడపటి విభాగమును స్త్రీని 

కొని దానిపీపుపె కోయో్నడిన ౫ కోతలలో 

పైశ్రీంది కోతలను శైంటినివదలి . వానిమధ్య 

- నున్న 3 కోతబును కుట్టు మెస్సుకుకట్టబండిన 

3 దారములకు సరిగా వేర్చియుంచి పుస్తక 
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రానియ్యవలయును. అక్కడనుంచి దాన్సీవె 

రణ ధమునకును డాని తరుపాత దానిపై 

రం భమునకును 

మునుతీస్ దాని చైనున్న మొట్ట మొద్ధటి నరో 

(ధముడ్వ్యారా వెలుపలకు కీయవలయుని. 
ఇ శి ఈ 

మెపకారముగానే భార 

యైడలా సీకట్టుషోరము వక (సెస్సు 

దారములతోశీ బిగియును. వీమ్మట “దినివెను 

కట్తీ సంఖ్యగఅ విభాగమూను తీసికొని వెను 

కటివలెనే (పెన్వూదారముల్ల ద్యరగా చేర్చి 
కుట్టు దోరమునకు సమిపముగా నీవిభా 

గము యొక్క _ప్వైవెపు మొదటి రంధ్ర 

ముండును గనుక నిష్తూడు స్తోదిని ఆరం ధము 

ద్యారా బోనిచ్చి వెనుకటివలనే డారమును 

యీ శో రం్య్యధములలోనుంభి తీసి బాగుగా 

బిగించి లాగవలయున్ను అప్పుడు యీాలెండు 

ఏిభాగములును కలసి యుండును. మొదట 

కుట్టు పారంభించిన-చోట మూతము యా 

"రెంటికిని సంబంధము విడియుండును గనుక 

మొదటి విడచి పె ట్రైన ౨ అంగుళముల దారపు 

కొసన్ము యూ కుట్టుదారిముతో చేర్చి ముడి 

-వేయవలయున్లు. ఇప్పుడివి పూర్తిగా చేకమై 

యుండును తరువాత నింకొక విభాగమును 

తీసికొని మెపకార్వమగానే వెనుకటివానితో 
చేక్చి కుట్టనలయుశు. ఇంతేటినుంచి ఒక్కాక 
వోభాగమునుకుట్టి ధ్రారమును బిగలాగిన. 

వెంట దాన్ని, కిర్భది భాగముయోక్క.. కట్టులో 

నుంచే సూదినిపోనిచ్చి వానితో సీదారమును 

ముడి వేయుచుండవంధయున్లు. ఈలాగు చేయని 

మెడల్ ఏిభ్యోములన్నియ నంతటకుకలని 

యుండవు. అ ల 
¢ 
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తి శ శ 
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ఈ విధమున కుట్టుపనిముగించిన తరువాత 
కుట్ట[బడిన విభాగము లన్నియు "దగ్గజగా 
నుండులాగున చేతి వేళ్లతో భాగుగా దోించ్చి 
వెనుకభాగనన నంతేటను ఫీమముగా జిగురు 

ను సూసి, ఆరినతరువాత కుట్టు పోసు స్పుకు కట్టం 

బడిన చోరములిన స పు _స్తకమ్మున శ్రిరువై పలాన 

ఒళ్కౌాక *“యంగుళముూి ఫొస్తలుండు లాగున 

కత్తిరించి. వేయవల్యయాశు.' " అప్పూడు. కుట్టు 
= (వెస్పులో నుంచిపు స్తకము పైశీనచ్చున్ను. ఈ 
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“ఏఏ. ముర స్తంభములు, బి.వి, నురదికు లు, వీటిని 

మైకిత్రిప్పుట్టవల్థనా దారయలు బిసొమును. 

న్స 

Cl 

న్నే 

అడ్డు కమ్మి డిడి. (వెన్సుదారములక్, వీటిని. 

(ను నయొక్క శీభము (కి (క్రిందమ్రండి తోసి ఎ అడ్డుకమ్మికి. 

శట్టవలయును, 

క్ని 

కువ పేటము. థి క. a 

ఏ. విభాగము: బి. విభాగముయొక్క... నెభాగము,. 
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అ డి చారము.. TET ఈ నీటు విభాగము లోపల" 

న! 

నున్న దారముయొక్క. న్ధీతిని శెలుపును, 
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శి - 

వ్రు గాని వానిలో సీవిధ మేద్ధఢ మైనది గనుక 
నిదియేయిందు తెలుకంబడినది? తక్కిన వానిని 

(ప్రత్యేకముగా (వాయంబడ్జిన పుస్తుకబంధన 

మన్ను గంథమునం జూడనగును. 

కుట్టుపని  ఫ్రూర్హిమొనపివట పు స్తకపు 
అంచూలు సరిగానుండుటకు కోత కోయవలనీ 

, యున్నది.“ అంచులుకోయుటక్ళ్ము “ముందుగా 

పెళ్ల కారంభమున ముఖిప[త్రమును 
వ 

© శా 
Can గా 

 కుట్టులలో నింకను మరికొన్ని విధములు* కల 



యట, 

సాదారలగ్నల తనున్న నీవిధమ్యులగు లతో 

= శ 4 

అట్ట కట్ట 

న. 

టీ టు . 
* ® శీ 

శ్ 

క న (Titlépage) సంటించి పీవ్నటపు _స్థక్షమ్రుసోోరు 

 వైపులను శక్కళాసకముల్ (Fly (కక. జ 

భటింఛ పలయ్యను. ఇవీపు సము లశట్టబ్రనంటిం+ 

పయోసష డును, ఈ 'కాగోముల్లు 

చితములితోనున్ను, యుందునిమి తే త్  నిర్భిం 

వ్యబడిర్భఘండును ఎవి నినియెక డృ పస (886 

. 02061 ప్రలనణిచివరకాగితములీసాడ్డుదుకు: " 

ధ్భృథ మైన తెల్బకోగితమునై. నను వాడవచ్చును. 

యెళొడు శాగితమ్థలకురం్భగులు గాన్ని చి త్తరువో 

లుగానియొక్ వై పున నేయుండుట వేతన నీక్రాన్ని 

తములనుసాడునెడల చి శృవవులులేనివై సుననే 

పుస్తుకమున కంటించవౌకొంప్షును, పు స్తకపు కొ 

ఎకకురెట్టింప భృగా సీ నాగీతముల నూరెండిటినిదీసి 

కొని సగమునకు మడచి మడత వద్ద కాలంగుళ 

“ము వెడల్పున కాగితము, ఫొడుగునను జిగురు 

'రాచిపు _స్తకపుపీపు పక్క-ననిర్మువెపులనొక్కాజ 

- “కటినంతుననంట్యిచవలయును. తరువాత్ళకోత 

నిమి త్త తము కొయ్యుతోంజేయ బడిన పలకలను 

(Cutting Boards) కోయ వలసిన యంచు 

దగ్గర కేసి వేయవలసిన భాగమ్ముకు వుట్టము 

గా నాకీతగీ చి" యూ గీతీకుసరిగా కోతళలక 

"యొక్క మై అంఖునచ్చు లాగుననుంచి రెండ 

పుస్తకపు 
నేజేని యట్టనొక దానిని చాపుచ్టేసి దాన్ని వెనుక 

వవై పున అంచుకు సమముగా 

ఇండవకోక్రభలకనుకేర్చ పేనినన్నిటిని- కోదిలి 

పోకుంకులాసన జాగ త్ర తగా కోత సైన్సులో 

జేర్చి భిగింపవలయును, పీమ్ధుట దానిన్మి కోయు 

శాం , 

నిమిత్తము నిర్భిం పయుడిన చి|త్రికవంటి సాధన 

మును 'శపెన్సుస్తైనున్న కాలువవంటిగాడి 

లోక త్తికేనివ్వైపున్ను తగిలించి డానిపిడిని రెండు 

నస శుల శండుచేతులతోం పెట్టుకొనిముందు 

క -నెనుకళ్ళు ,టోయుచు “కతిలోనున్న వీడిని 

శా చెముకొం చెముగా తిప్పు చుండవలేయును. 

ఎట్ముతిప్తుచురిడుట చే దొనిలో నమర్చంబడిన 

¥ _త్రీకొం చెమీకొా౮చెముగామ్దుందుకు జరుగుచు 

చచితికను [తోయుచుండుటవలన పు స్తకపు 

గికములకు రాచుకొని వానిని యు 

చుండును, పూరి రగా తెగువృణీకు నీలాగు కోసి 

స్సులో నుంచి పు _స్తకమేను తీసిమై( పకా 

రముగ్గా నే మరియొక యోంచును కోయవల 

యును. శ్ఞః విధముగ్గా పు స్తకముయొక్క 

మూడంచులను కోయవలయును. ఈపని 

చేయునపుడు మ్ము దితభాగమునకు వెలుపలి 

బాగము (Mapgin) అన్నివైపుల సముము 

గానురేడు లాగుననుు పు స్తకమున-కై మాలలు 

లేక వుట్టిమునకు సమముగానుండు లాగునన్లు 

ఉస సరిమాచుకొని జూగరూకతగా నుండవలయు 

ను. ఈకోత (పెన్సును సాధారణపు స్తక బంధ 

కలు మూలే మే వాడుదురు. గొప్పమ్ము దణ 

(నుం శ్రౌల్లయములలో సీష్యనికి కట్టింగు మెమీ 

నే న్ (Cutting Machines) లను వాడుదురు. 

అపి యీపబీ నీ శ్రమముగో నెరవేర్చ వందల 

కొలటి పుస్తకముల, సలికీ భుకాలమునకోయ 

గలన్టీ. ఏీనిర్లూపమిా వక్క-పటములోయజూపం 
బడినది * 4 *6 . 
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న్స్ చి తీకయొక్క.. విడి కోయునప్పుడు 

దీని శెండుకై పులను శెండు చేతులతో పట్టు 
కొని ముందుకు కొంచెము కొంచెముగా 

(తీప్పుచుండవలయును. అ _ 
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యును. దీనిని 82061:1౧౯) అందురుః * పుస్తక 

ములకే పనిచేయుటచే క్రింది పటముల్తో 

చూపయబడిన 1పకారముగా * స్తాగనైన రూప 

మేర్చడి చదువుటకు వాల,నువ యో? కరు 

గానుండును. * శ త 

అ ఈ ౨ త 

పు స్తకమునకం పీపునేర్నరచుటకు ముం 
దుగా ౧౦ వ పటముతో కనుపరచిన “రీతిని | అ 

జ్జ ఏపుఛభాగమున నర్ధవల యాకారమైనగూమను, | వేచ్చూలాళున చేతి వేళ్ళతో బుస్తకీపుకాగిత 

ముందుభాగముక . స్గదేవిధమైని " పల్లమును | ములను మెలకువగా లాగియును వీపుభాగ 
॥ ఉ ఎ ఇతి © fs 



న మున" నికునై పుల నుందుకం నాళ భిగముస్థను్ను అంగుళము తక్కు .వగా నుండు 

ఇ , పైనచెప్పబడిన ద్యూకృతో వచ్చు లో (జీన | నంత సైకీషుడ్లనుగావి మరియేగట్టి గుడ్డను 
9 6న; 

“చి. (Backing Soars) అృనిచెప్పబికు * గాని దానిపై వైనీంటించ వలయును, 
లి 

. కాంస్ట్యే పలకలను లు స్థకమరావక ష్గీపునక్ళు న్ 

"_మువ్వీహమీ " అంేళనబ 'యెడమున నిరుపై. నతికించుట! ఇందుకుమిలోచ్టేర్లు (11202609) 

పులను' పేటములో కనుపరచిన విధమున చేర్చి లగ్గయబడునట్టలు మిక్కి-లి పశ స్త స్తనైనవి. "ఇప్పుడు 

సైస్సుట్లో, బిగింశవలయును. 4... ఏనికంయె తక్కవ వెలిగల గడ్జియట్టలను 

సీపు యేర్పడిన తరువాళ్గ్ చేయుపని అట్టల 

ం + ౧౦.వ పటము" * (Straw boards) నాడు చున్నారు. రని 

SA ౫ కం అంగుళముల కొలతగలిగి ౪ 

పోను మొదలు పొనులనరక్టు బరుశ్ర కలిగి 
యుండును. బకున్రు మాచ్చిన్లకొలంది పని దళ 

సరి హాచ్చుచుంఢును. మిక్కిలి పలుచని 

. పు స్తకఘులకు పొన్న అట్టలను సాధారణపు 

* “న, వీప్రబేయబడిన భోగము, * పు స్తకమ్థుఇకు ౧పౌను.అట్టలును పెద్దపు_స్తక 
బిబి, వీప్ర్ర చేయుటవలన వ్రు _స్పకపు వీపు భాగమున ములకు ౦ లేక ఐం పొనుఅటలునుడ పా 

నిర్మప్రక్క_లను _వైకి పెరిగిన కోణములు. (ఇవి కి మెరు లు 

గుటఫే ప్వుస్తకముమై. కట్టబడు 'నట్టలయుక్క దళసరి | గించయిడు చుండును. మైన చెప్పబడిన యట్ట 
వీనిలో నిమిడియుండి ప్రస 'సళపు వపు అట్టలతో కలసి 

శ 

¢* 
గ్ 

లలో చేనినైనను తెచ్చి పుస్తక కముమయొక్క- 
న్ధుట్టముగానుండును). | - 
EN) 

న 

నని వీపు పలకతీ. (Backing Boyds). క కొలతకీం ఏిపు భాగమునకు గాక తక్కిన 

డీ, (సైన్సు "దిమ్మలు ల _ మూక భోగములకం'ు సుమారు ముప్ట్ఫీసము 

న. రవ పటములో గనుపర్భచిన ంరింగుళముె పెకి మిగిలీ యుండులాగున కొలత 

స్సు నుపయోగింపవచ్చును. | తరువాత వైచి ఆకొలతకం సరిగా రెండుముక్క_ లను 

పీపుజేయుసు | త్రితో (Bagking Hammer) కగకొట్టవలయున్లు. తరువాత ఏీనినిపు స్తకము 

విధమున పీపుభాగమున దృఢ న్ కిరున ఫ వైపుల, 'సమముగా చేర్చి పుస్తకము 

ముగాను, నున్ఫగాను అర్ధవలయాశారము కొట్టునప్వుషు ఒక్కొక్క. య్ంగుళము కొస 

పటములో చూపబడిన విధమున్గ వచ్చువీరకు మీిగ్ధితియున్న ,యడ్డ దారములనుపీపుకు నంటిం 

_ మెల్లగా కొట్టుచుండ నలయున, తర్యన్ధాత చయుడిన గుడ్డకు బెజ్జముచేసి దాని శ్యారము 

ససకంతటను. _జిసరురాచి యీవీక్రుయొక్కల నేయు పెకి తీన్ని పసికి సరిగ్గా నట్టలకు 

కాలతకు *సిసోగా. నిరు పక్కల నకు 

యంగుళమెక్కు.వగాను, పైభాగమునన్ను క్రింది 
. 

మనుంచి 

'మేటివాలుస్మా నొక జము. చేసిపై దారము 

లను దానినుళడో ఇపెకిలాగి ఫాసిపెన విప్పి 
ఠి 

Cl 

4 కీ 

{ © అత్ర 9 గ 



త 
కా ఇ నా 

*యట్టలవై నంటించవలయును. ,వసున ఈజీ 

చిన  సుద్దయక్క చెండుచులను _స్తకము 

యొక్క- రెండు రెక్క. కాగితములీక్టు (Ply leaf) 

నంటించవల యును. తర్శువాత ష్ట్ర _స్టకయులగే। 

నిమిత్తము సిద్ధము 'శేయబడిస్ త్రోేలునుగాని 

కాలిక. “సిడ్డనుగాని అన్ని వైపు పుసీ నట్టలకంకు 

wu అంగుళము" మయొక్కవగా ఎనుండులాగన 

కొలతవైచి శెండునై పులకు 'నిదా యుక్క_కు 

వచ్చులాగునజూచి కత్తిరించి [కిందీ ౧౧వ 

పటములో. గనబజచిన విధమున ముందుగా 

నొక యట్టపై  సంటించి . పస్తకపు పీపుతో 

సమాన కొలతగలి బిరు నైన దళసరి శాగితము 

ను పుస్తకపు వీపు భాగమును కప్పున్రట్టిగుడ్ల 

లోపల నంటించి పిన్ముట రెండవ నైస్త పుననున్న 

యట్టకు తక్కిన గుడ్డనంటించవలయును. 

౧౧.న పటము. 

జా ప్ర క్లోకము. దించి. అట్టలు సి కాలికోగుడ్ల, 
అల 

డి, అట్టలోపలకు 'మడటి (యంటింపుబడిన ేలికో 

గుడ్డయంచు. (మిగిలిన యంచ్చులను ఏకూడనిక్లేయంటించ 
వలయును) షం అట్టల లొనికి 'యెక్కించా పడిన ఎను స్స 9 

కప్రు అడ్డుదారములు, ఫ . రెక్కు-'కాగీతయుల కంటిం-చ 

బడిన వీపుగుడ్లే, శ అ శ శి 

తే త అతి 
శ 

© 

వరువాత గుడ్డయొక్క_ యంిచుల" నన్ని టిని క 
ఈ 

మహీలఫీ పిక త్తిరించి యట్టలలోప లకు వుడచి 

యంటించి సస సకమునక శెండు'వె.స వె.పుల, నం 

టించబడియున్న రెక్క_కాగిఖమేర వెపొవ్టీటల | 

నేట్టలకంటించి చేక్కుగో నణగిధగేండుట్లకు 

(ెస్సులో' నదిమి మీంచి తీయ వలయును. 

“ఇప్పటికి, శా దాపుగా న్టొకట్టుసన్ని పూర్జి " 

మొనదని యె * చెప్పవచ్చును ఇంకను'దీ ని మ్, క్ష 

యేలంకరణములు కాన్ని యున్న్వి. అచేవన. 

| 'అట్టలడై మై సంచులను జి తించూట, పస పుమెనొన్నే 

వుట్టములను, చి త్లైటిశ్రలను, చేరును వేయుట 

మొదలగునవి. సీనిల్లో నట్టలపె సంచులు 

, చేయుటకు. ్రథభుమ్లున సీక్రింది 1 పటములో 
న్న 

౧౨.ప ప 

* 

హా పతన ఇ 

ఇసక 

to vals 

tb 

సే 
Uy 

cm న 

శ. 

, పుష్రకష్థ్రఅట్టవెచేయబడు చక్రములు, 

జూ వంబడిన రీతినినాలుగు మూఆలయందును 

కిపనిక్నారకు నిర్జింపంబడిన యచ్చుదిమ్మిలను ' 

సమముగా జేర్చి గట్టిగా నదుమగా :ఇాటియా 

a 
ఖ్ జ్ 



ఇ 

శా — వా శోా 

కృతి" దని నొకడు పడియుండును. ఈ Type bolder) అను పనిముట్టులో " సరిగాల 
Mar: 

_ మూబలమధ్య న్యుండ్డుమట్టములను గానీ ls సాళ్చి వీ ప్రరౌరము ; వేడిచేసి బంగారు "రేకు 

ఇలనుగాని. వానికొ అకుం "కెయలుడిన పిడ్రిగల మందుగా నద్ధమవలయును. అచ్చుతోనొక్క.. 
° 

ణు 

_ చ కోయుల నముసురు దొర చిట వలనలాని € 4 

(ము చీలకతీకే నదుముట వలనలానీ . 

 మేర్పకుప వచ్చును. ఈపనిముట్లలో సెక్కు. 

'రక్షముల్ల, చి తృరువ్రలు చెక్కంఖక్ని యండును, " 

ఈ పనినంత। యు నట్టలకు డ్డనంటించిన 

పిమ్మట నాత్తడ్రియారక్షుండు లోప లచెజ చేర్చ 

వలయును. (నవీన, పు స్తక్షములకు స్టాథారణ క్ష 

ముగా నప పనిచేయ) బడుట నేక పోయిననుపని 

వారలకు “తెలియు నిమి తము (నాయంబడినది. 
పటన. 

_ = పుస్తకపు వీపునమట్టములను గాని చిత 

ములను గాని పేరునుగాని క్రింది పటములో 
అ 

గనంబబుచిన విధముగా వేయందలంచినయెడల 

సు _స్తకమును ఏప్రుభాగముపైకి కనుపడులా 

“గన నొక పెస్పులో వీగించి బంగారు చేకును 

(Gold leaf) గున్న పీలికలుగాలోత్తిరించిమైన 

చప్పీన మట్లములు, పేరు మొదలగు చోట ? 
. నీ ల య =r "~~ on 

నతి జాగ త్తగాంటేర్చి పైన సేర్నొ_నం, బడిన 

'పేలట్టనుభాగుగ్దా వేడియెక్కు_న టులంగాచి శం 

టనే బంగారు శేకుమె నుంచి గ ట్లిగానదుముట ॥ య 
,ను_సకఫ్రే -వీప్రు వె. చేయబడు చిత్రములు, షీరో 

ముదబగునవి. i 5 
% 

వలన న్ పనిముట్టుయొక్క వేడి చే బంగారు 

చేకుకఆుంగి యచ్చుతోే నొక్క విడినంత గె [| | 6 ది గప్ నం భాగ బడిన భాగమునకు పై గొనున్న నుక్క్ం బడని 

మును జక్క_గాపు _స్తకమున కంటుకొని యం _ బంగారు శేకునుకుంణాతో మెల్ల గాందుడిచిన 
సభ శేయుటకుని _తడితోంబోయ్రంృ డిస ॥ యెడల రాలిఫోవును. ! 

వీత్త లాతరభాజన (Br255 eC i గడ్డి తి. వీ 
గొ a లొ ల 

pn . ~~ 

P గ 



అ థి 

సంపఅ.._౧క అట్టహడిలోయ-అతక్రీంటిక్ఛుహాసము దము. క AE 
1 తి శ ౨ న లు ఇ 

. ము 2 a టాటా = 
. గా 

ఆఅటపౌాడి ల్ ్యయ...88 వోపిక | కచ వైరము మ యం. 

లయ, మ సరు క చెన్న రాజు 
సౌమానులువేయుటి కాగీతములు వేయ్యుట్స = 

(వత్తి తిపన్లులు, ట్ర త్తీగింజలు గూ ఇెతనుట, యఘు 

దలగువ్యా పారముహ్య అచ్చే. సెచ్చటలిళ౭ంవ 

సంవల్సొరయున న్లార్కు 'సర్వకశా శాల[పతిష్టిం 

పబజెను. , ౮౮ వ సంవత్పము - నగు " 

బాతివారై న సల్ల మనుష్యులకుతేట్లాంటాసర్య _ 

కోశాౌగొలయు నిచ్చట స్థ సాసీం పణీబడ్డియుం డెను, 

అట్టహాఫము. భారత వృక్ష య అట్లాంటిక్ వ్విహాసముద్రము. 
| మన (పపంచము యాభాగమసంయు జల 

ఛాగఖునియు న్య వ్వహారరప బడు రెండుముఖ్య 

వీఛాగములుళ కన్పించి చున్నది. అందు జబ, 

ఛాగము మూడింట రనూరమిగ రెండుపాళ్లని 

న్ా చెప్పవచ్చును. స్టూలదృష్టితో వర్టించవలసి 
. హిందూదేశముషై దండత్తివచ్చి స్వాధీన | ఇవో భూ భాగమంతయు జలభాగమునుండి = 
పజిచుకొనిన పట్టణములలో మభ్యూడనది పై కుబికి వచ్చియుండు ద్వీప మనిన నంతవ్నిప, , 
ఇదియే. ఇప్పు. డిచ్చట్ల శిధిలనుగుచున్న | క్రిశ్రమ్సుగా నుండదు. ఈ చ్వీపముయొక్క 
కోటయొకటి కలదు. "౪ ౨ చుట్టును వంకర టింకరగా సముదము ఆవ 

రించియున్న దశుట మై పె వర్లనచేతనే స్పష్టము. 

ఇట్లా నరించియుండు జల్ భాగమును బిక్క 

థగ న్యవహరించుటగాని అనామకముగా 

| వ్యవవహారించుటగాని మానవుని కార్యములకు 

దై | +” | అనుకూలము కానందుచేత భూభాగమున్తు 

అట్లాంటా, అమెరికా యందలి. ఖండములుగ్యో విభజించి వ్యవహరించు నశ 

యునై. బక్ స్టేట్సులోని జార్జియాయను భాగ ీనినోకాడ ,ఖండములుగా విభాగించి వ్యవసా 

మునకు ముఖ్య పట్టణఘ, ఇచ్చట. నుండి * ర్భచుచున్నాము, ఈ ఖండముల కేం మహా 
ఫి పొగాకు, | పత్రి ఎగ్గు నుతి వో గును, సమ్ముదములని రు 

న! 

అ 7థి + . 
ప న! ° 

ఛానిలోని మలఛ్రారు జిల్లాకు. పందిన వలైవ | 

నాడు జిల్లాలో నున్న ది, దీని నె 3 శాబ్యము 

సుమారు. ౨౫౦ మైళ్లు. భివాని నది 

నిలో (పవహిలచుచ్చున్న ది. ఈ (పదేశవసే 

నందు జనులు చలిజ్వరమ్మ్శలు చే బాధపడే * 

అట్రారి, ఇది పరూబు రాస్ట్రవుందలి 

. మూల్టానుజిల్లాకుంజెందోన కనీక్వాహీతాలూ 

"కాలోని యొక గానుము. మహాఅలెగ్దాండరు 

అట్బారాన ది. ఆపెసీనియాలోనిదైః 

నై లునది యొక్క-ఉపనది, స్తోశివి ౮౦౦ మైళ్ల 
దీనియొడ్డున అట్నా'రా యుద్ధమా జరిగను, 

ల 
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రిం. శి. అాట్లూ'ం టి*క్ ను షీ స సృమే ద్ర మ. * సేం. ౨8౧లో 
® &. న వ © ఈ జాని త్ ap! 

. “ఇట్టి మహో సమ్మ దములలోనొకటి ఆఇట్టాం ఖీ అరువది మైళ్లు. ౨ డేవిస్ జలసంధి వెడీ 

చక్ళమవళరునున వి స్టీషమునోల్వ్లోీ టిక్ ల్లు చ్యసపిందలనమును. 3 డెన్నార్కు_జల | 

మహా నము దము భీము దకిది కంక్టున్న ను బ్రథ్ర 
ఇల 

సంధి; బ్రీన్తాలడు ఐస్తాండువుధ్య వెడల్పు ౧౩౧ 

రష్టముల ఫెకిళ్ళ్చు మిక్కి-శ్లి (ముఖ మనుటకుః వెళ్లు ర ఛార్మీజియుల౯ స సము(దము;  ఏఐస్తాంయు 

సంజేవ్ర్ట్యుిలే ద్య తిశ్టారమున, సీ మహాసమేు | నుండి న్గార్వేటొళ్తర తీరము వరకు వెడల్పు 

దము అవృగనామునో s పోలియుండును. నది రమారమి 'ంం మైళ్లు. 

+ ఉ్ఞత్తర్శ అషురిక్షా దటీణఅమైరికా తూర్పు 

కీరషీలను * “ఐరోపా అశ్రిశాలే “పళ్చిమతీర 

. మును నోరసికాని జి త్రరమున ఉ త్రరమాహో 

'సమ్లు ్రముతోోన్లు దహీ ణమున దీ మహా 

సము[ద్రమి హోందూఖుహా సిముద్రముల 

తోను కలిసిపోవు చున్నది. ఈ నుహాసము 

(దపు విస్తీర్ణము కౌడుక్రోట్ల యేబద్యతల 

_ చదరపు మైళ్లు. ,_ఈ మహా సము దమున 
నుండు గొప్పవిభాగములు కొన్ని కలవు, అ 

వానిలో పడవుజ ప్కార్ట్యమున కరీబీయకా 

= సమ్ముదమును మెక్సికో సింధుశాఖయుసెంటు 

. ఆ లొరిన్సు సింధుళాఖయు హడ్సనుమహో 

ఈ" నాలూగు మార 

ములు అట్లాంటిక్ మహోసము దము నుండీ 

(పారంభ వేగు ఇవ దేశమున ఉ త్తరట్లాంటోక్ 

వెడల్నుజంవన అయాంశము వద్ద ౨౦౦౨ మె; 

ఛోంవ అతూంశ మునకు వచ్చునప్పటికి ఏర్హాం౫ు 

న్యూ ఫరిడులాక్టండ్ఞక్టు .మధ్యో' ఈ వెడల్పు 

౧౭౫౦ * మైళ్లకు _ లేగ్గుచున్నీది. అచ్చటనుండో 

మజల్త హెచ్చును శం వి అమెంఛము వస్త 

ఈం మెల్ అగుచున్నది. భూమధ్య శేఖ 

వద్దకు “వచ్చునప్పటికి 'డథ్నీణ అమెరికా యం 

నలి స్వా౯రోక్ అ గమునుంశి పశ్చిమ ఆగు 

కాలోసి పాలస్ "అ గమువరకును_ ౧౬౦౧ 

మైళుం వెడల్పు కన్సించు చున్నది. ఈ విభ 

ఖాతమును తూరు ప్రక్కన ఆమ ధ్య ధరా ముగా ఫెడల్పు విశేదములవేతనే ఉ తృరట్లాన 

సము వమును నల్లసము[ దమును ఉత్తరసము టక్ చుట్టున్తుండు తట శేఖ యెంతవంకరటింకి ర' 

దమును చాల్లిక్ సము; డవనణను పేర్కొన (5 ప్ అ గా అయినధ్రియు , నెంతనిడివై నదియు సూచిత 

దగినవి. ॥ తి నుగుచున్న ది. 

ఈ అట్లాంటిక్ మహాసమ్ముదమునూ కెం 

డుముఖ్య వి ఇవగముబుగ వర్టింపవచ్చును. 

ఉ త్తరఅట్లాంటిక్ మహాసముదము, ధశ్నీణ 

అట్లాంటిక్ మహాసమ్ముదమూ 3 ఉత్తర అట్లాం 

టిక్ మహ్వోసము దమును G శ్తరమపోస్ము ద్రమ్మలుగాని న్థింథు శాఖలుగాని తేనే "లేవు. 
(దముథో “కలుఫునిటి మూార్షములు 'నాళ్ణు? చానినానుకొని యు ఓడు త ట నేఖయు నే 
కలవు, ౧ హక్చను జలసంధి; వెకల్చి రేమా | మా (తముళు" మర టింకరల్లన్లు [పదర్సిం “౪ 

ఇ ఈ విషయ్య్మామున ఉ త్తరట్లాంటికొనకును 

దీ, ఇట్లాటిక్ నకును మిక్కీ-లి తారతమ్య 
మీన ది. 'దత్నీణట్లాంటిక్కు నంథు భూామి 

“లోబికి చొర్బీకు ల్హభాతీములుగ్లాని సము 
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కా వల ౨ [3 జ మ జలా 

'ముట లేదు. దత్షీణమహా సము దమ్ముత్లో | కును మిట్టపల్లములు కలవు. ఈ కారణము, 
చేరుచోట వెడల్పు _ ఎక్కువ | దతీణ | చేతీ సమ ' వుట్టమునీకు మై పెన గన్పించ్చు భూ 
అవాంళఛే ఇఖ 3౨౫% న వెడల్చీచో౭ం ము. 

ఈ మహాసము[ దముస్నకు ' తూర్పు ఫడ 

మరలలో నుండు భూఖంజముల .నటివాల్టు 

ఈ సమ్మూ ద్పు వై పునేే అగుటేచేత ఆ భూ 

ఖండ ములయంను (తవహించు యుఖ్యనదీనద 

ములలోన నేకములు ఇందు ప వేశించుచున్న వి. * 
అందుచేత ఆ భూఖండముల వై మెబడు “వర గ పాత 

మున విశేవభాగము ఈ నుహాసము; దేమును 

చేరు చున్న ది. న 

సెంట్ లారిన్సో, 

అమోజాకొ, కాంగో, నె 

మిసీసిపీ, శీరినాకో 

నైజర్, ల్వార్కు హను, 

ఎల్ఫ్బు, మధ్యధరా సము దమున సంగమించు 

_ రొెండునదులు బాల్టిక్ సము దమున_ సంగమిం 

చునదులు ఇవన్ని యునుఅట్లాంటిక్ మహాసము 

(దములోనికి తమజలములను ॥ 'జేర్చునవియె, 

రమారమి ౧౩౫౦౦౦౦ చదరపుమైళ్లు భూభాగ 

మునుండి పవహించు జలమంతయు ,ఈమహా 

సము దములోనికి చేరుచున్న వని శెక్క “జేసి 
యున్నారు. - లం 

సము[ద భాగనును భూథాగమువలె 

మిట్ట పల్హములై లైచ్మిత పి చి (త ములు గా 

ప్రరగుచున్న ది. భూతలము పై సము గ్లమట్టము | ఐ 

ముదలు భనహిమాలయమునందలి ఎవ రెస్టు 

నీఖరము (రమారమీ ౬ మైళ్లపీరకును) మట్ట" 
ఇ 0—౧౧ 

పల్లము లేర్చడునక్షై జలభోగమ్మ్టు నందును (భూ 

మట్టము మొదలు పసిఫిక్ మహాసము దమున 
ఫఒక్కెెడ ౬ .మెశ్టీకు వై బడి వోనుష్టల్లము వర 

శ 

అ * 

'ఛాగమువళ్లానే సము దమన లోఫలణ్తాడ , 

“నొక్కు భూహాగ భలున్న ది. ఇదీ “ఎత్తుగన్లోండి 
భో ఖండమునకు * అటో శాంత భారము 

మిక్కిలి యుక్కు_వసి బేల్లముగ వకారువటు 

కును శాంటి స్టెంటల్ సెల (అనగ్గా భూ = 

ఖండ స్తంభిగ్ష మను) సేరున బిరగుచున్న ది. . 

ఈ భూ ఖండ సంఅగ్న మ్లుగాకశి అచ్చ టచ్చట కి 

ఖూతలమువై కొండవరుస్తలు, పీఠళామ్రు 

లుండురీతినేస సము దా9 తర్భాగమునన్లు' ఉచ్చ 

స్రానములును మిట్టనరుసలును గలశ్రు. 

అట్లాంటిక్ నసుహోసము. దమున _పై “నన జెప్ప 

బడిన అవ గళోకారమును, అనుసరించుచునే _ 

ఆనలి ఈవలిగట్టులకు నట్టనడుమున ఉత్తరము 

౫ం_వ అమాంశరేఖకును దశ్నీణయు ౫ం.వ 

ఇమాంశ రేఖకును మధ్య నొక మిట్టలవరుసగ = 

లదు, ఈవరుస యున్నంతడ్తూరమును సము, 

(దపులోతు రమారమి. ౧౭౦౦ _బౌరలు. ఈ 

,మిట్టలవరుస ఉత్తరపు చివరను విరి వియ్, 

"శ “సము దముమోాదికి పఫపొడసూపీ అజోక్సు 

దీనలుగా పరిణమించుచున్న వి. ఆ (ప్రాంతము 

నచే* ఈవరుస తూర్సుపడనురలకు తిరిగి 

ఐరోపాలోని ఐర్లాండునుండిఉ_త్తర అమెరి కా 

బోను సి న్యూఫండుల్యాండువరకును వ్యావీంచు 

చున్నది. సమ్మూ కముగుండా నా _రృలనంపనల్య 

సివ్షచ్చోన యడల తంతులనువై చుటకుసము డో 

“మృలోనిఎత్తు వ దేశము లేఆఫారముక్తావలెను. 
అట్టి ఆధథోరముతూర్చు పడమరలకువ్యా పించిన 

«a 
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౬0.9 అృట్లా౦ టిక్ మళ్థశిస్త ము 
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{ 
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(దము, 
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"సం, ౨ాంిడ 

మిట్టలివరుస. అయ్యుండుటచేత ద్లానికి తెలి 

'గ్రాఫుల మిట్టయని "పీరు భడియున్న ఏ౫ 1 
a r 

ల్సి “ల 

-పైన చరి ౦హబడిన _ అవ్యగ్గపోక్తారమగు 

మి్టీలవరుసల కర్మ పక్కజలను కొధచ మిం 

నువిసీస్టీగా భూఖుసిణేముల దరివరకును 

అనగా నిదివరకు చెప్పిన భూఖండ సంలన్న 

మడ్దుదాకంనరకును అగాధే వాణీ లోతులు ' 

" కలన, ఇవి బ్బికొ్కక పుదేశమున నొకొ)_క 

విభనాయి కస్పించుచున్న వి. నే 

rr 
ళా 

గాట్ల తంత రాగము నందలి 

పల్లముల విషయమై ఇంకను పరిశో 

ధలు జర్దుగుచునే యున్నవి. ఛు 

అట్లాంటిక్ నుహో సముద్రము సందు విశే 
షముగా "పేర్కొ నదగిన దివు లెన్నో లేవు. 

ల 

మధ్య ధరాసమ్ముదమునందలి. కొన్న 
శ్ దీవ్రులును, ఐసుర్యాండును; బెటుష్టుదీవులును, 
అమెరికాలోని న్యూ ఫండుల్యాండు పశ్చిమ | 

ఇండియా దీవులునుఫాల్కు_ల్ల్యాండుదీవు లును, 
భూమండలమునకు అనతియూరమున భూఖం 

ళి 

డమునకు  చేకినక్లు యెన్నదగి యున్నవి. 
మధ్య సము దముననుండు దీవ్రులగుంపులును 

కలవు. అందు; :ాఅజోర్చు! దీవులు, " మెడీీ 

వులు, క లు “శవ వర్లుదీక్ల నలు, 

అ సెంప్వకా చవి, సె హాలీనాదీపో మున్ను 

నవికలవ థి ఠి గ్ 

గా 

ఇ ంతిన్షలే: --ఫ్మ్ముదజలమునకు "వేరువేరు 

భాగమ్మలయోందు వేరువేరు ఉష్ట్రము 'కాన్నిం 

చుచున్న ది? బ్లరదుకు కారణము. లనేకములు 

| కల్లను. భూమధ్య శేఖకు సమి|ీపముననుండుట 

దూధమున నుఠిక్షుట భూత మేగాక ఆయా 

(పాంతములయందు సము దములోవికి పడు 

సీట్ని పవాహములను బట్టియు) అందు కలిని 

వచ్చు ఉళ్పు మొదలగుప దార్థముల పరిమా౯ా 

మును బట్టియు, సము దేపుసీటికి ఉన్షతను 

(గహించు విడుచు శక్తులు మూరుచుండును, 

అట్లగుటచేత = సము దపునీణిని పరిశీలించి 

నప్పుడు. ఉప్టతభిన్న్ భిన్న ముగా వ్యాపించుట 

కాననగుచున్న ది. అట్లాంటిక్ మహాసము దము 

నందలి ఉష్టతను వర్ణింపవలసినచోట ఉత్తర 

దశ్నీణములను వేరుచేసివర్ణి ంపవలసియున్న ది. 

ఇందులో ఉ _త్తరట్లాంటికున అధికత మో 

షత ఆ ఫికాఖ్రుడ పరిసరమున అయిదవ 
జ్ _తృరోఅయమాంశ శేఖకడ (పారంభించి రమారమి 

పడమటి రం- వ (థువశేఖ వరకును పోయి 

"అచ్చటనుంథి కరీవియక౯ సము ద పాంతేమున 

జేరుచుక్న ది. శ 

అచ్చట ఉత ౮౦ డి గీలు ఫారగ్హిటు; 
ఎచ్చట నుండి" కొంచెము ఈశాన్య మునకు 

“పోయినయేడల ఆస్థ్యత తూ ర్పు అవున కు 

-తక్కువగుచ్చు ల్ పడ మటివైపున కం. హెచ్చు 
గను కన్సించుచ్లు ఊఉ అ. రేం చేరునప్ప టికి 

తూర్చునకి కి ” పడోదురకును ఒక్కసమాన 
ముగా ౬౦౮ డిగీలు అగుచున్న ది. 
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"కంటు ఉప్పు దనమునకు' 

సం్యి౨.---౧౬ 

అ 
. భ్ 
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అట్లోం టక ర్ట కక స ముదము 

శ 

జం3 
ఇ అ 

ఇజేలీలిని కొన్ని విశేదములతో తరు 

ఉత్తర మహాసము దము చెరునప్పిటి! ఉన్ల 

'కోంచ మించుమించుగొ కాన రాక్ష పోవ 

చున్నది, మె 

నందు +,ణపఫ్పతే ఉ_త్తరట్లాంటికో' "నందువలె 

మిక్కిలి పశోదములకు ఆకరముగాదు. భూ 

మధ్య ₹ఖకు దగ్గిరగానుండు (పదేశములలో 

ఉప్ప్ఫమెక్కు_వగాను సమోస్థతా రేఖ వంకర 

J 

గాను కన్చించుచున్న ది. . 

ఇంకనుదథీజామునకు 'పోయిన క్లైల్లఉస్థము 

తగ్గుచు సము ద్రమన తూర్చొనుండి పడ మరకు 

సనూన మగుచున్నదది. 

సమ్ముద పచార్థమరిలలో 

సాధారణమైనది. అదెచ్చబచ్చట ఎక్కువగా 

నుండునో అచ్చటచ్చటజలము ఎక్కువకటు 

న్రగానుండును. అట్లాంటిక్ స్మృముదమంతయు 

ముత్తముమోద. అన్నిమహో సముగినముల 

"వేరుపడి యున్నది, 

ఈ అట్లాంటిక్ మహాసము[ దషునకునుకూడిం 

_ఉత్తరట్లాంటిక్ మహాసమ్ముదమున" ఉల. 

౨౦-3౦ లకునశుమనుండు భాగమును, దవీణ 

మహాసము దమున ద-అవింం-౨౦ కీ మధ్య 

నుండుభాగమును ఈ "రైండు భాగముల్టునో 

ేర్కొనీ దగినవి, ం 

ఈ భాగములకు* జ త్ర త్రర్గమునను దోకీణ 

మునను పోనుపోను ఉప్ప దశముతేగ్గుచు 

హాచ్చుచున్న ది. 

ఉప్పతయందున అజ్ స్వూందన్మము , విషయ 
గ్ త 

మ్మానగభాతా కొన్ని విభేవములు ఉ, అ,'వమహో 

,నమ్వ దమ్మున కస్సిఇచుచున్న్న వి, ? 

అందులో .ను త్తరమున ొ్పుఛాగమున 

బక్కు_నీ ఉస్పు* .'దనవ్టకునః కన్నిగారుటయు 

పశ్చిమ భాగమున అట్ల * సకుండుటయ్యు కాన ' 

నును. ద- అట్లాంటిక్ నదు ఇట్టి. భేదము. 

లేక తూర్చేనుండి పడమురవరకును బశేవిధ. 

వృగు ఉప్పుదనము దమటీణముష్టకు సోయినశ్లుల్ల " 

నుతగ్గుచు దతీణ అమెరికా దశ్నీణతము 

ఛెగములిఆయందు “సము దజలము' “కొంచ 

మించుమించుగా డప్పు లేనిదనియే,చెప్పనలసి 

యున్నది, 
జ 

““సము_(దముల యందు జల మొకచోట్న 

నుండి మరియొక చో టికి (పనహి హించుచున్న ది. 

ఇట్టి (పవాహాములట్టకు ముఖ్య కారణములు 

రెండు. 

(౧) వాయువులు :--వ్హాయులేవై పునకూ + 

ఏచునో నొవైపునశే సముదధుండలి జలము 

కూడ (్రనహించుచుండు కు. 

(౨) కష్ట ఊప వత: భూమధ్య శీఖసవిావమం 

దుస్థ్రత వీండసట్లశే, నచ్చటిజలము వేడి 

యెక్కి పలుచనయి, (్రువములవై ప ను (పవ 

పాాంచును, భూమి వడవురనుండి తూర్చునకు 

తిరుగుచుండ్వుట చే స్ [చవవాహములదిక్కులకు 

కూడ మాక్లులు గలుగుచున్న వి.” 

4 అట్లారిటిక్ ముహాసము దమూన ంవొణోజ్యు 

హెయుక్రలను వాయుశ్రలు వీచుచున్న వి, 
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| అట్లాంటిక్ మహః సమ్మ మ్మ అట్లానే సిటీ. 

శ్ 
కా. 

సం, ౨౧౮ 

షష 

ఇృందులోన్ క్కటి & త్తరార్థ గోళమున క వ 

అం ప్రాంతమున పారలభమయి *జ్యకాక్య 

౧ మూలనుండిపోదును. చురియొక్కటిద్యమీఅస్టోళ ' 
'ముస్సికిం అ నిండి పారంభనుయ్యి అగ్నే యము 

ల ' నుండీపీన్మము. కి క్ , తి టి 

+ © ల + 

ఈ* నాయన లశోకోరు భూ భ్రమణము ౫ చే 

తగ్గుపై పె వైస్పీన ఉష్థ్రత కారణము 3 నేత న్లు అట్లాం 

. టిక్మహాసమ్మోదమున పవాహ్లాము చేర్చడి. 

'యున్నవి. _ f ం 

గ చాణిజ్యవాయాన్సలును భభ వ్యూమును, 

కలిసి ఆ ఫికాఖండ తీరమేలనుండి దశ్నీణఅమె 

రికా తీరములవరకు ఉష్ట్రజల పవాహములను 
పుట్టించుచున్న వి, (బెజ్తిలులోని నెంటురోకు . 

| అ గనమిాప పమున, పడమటికిపోను వుచున్న పవా 

హము రెండుపాయలుగాచీలిి యందొకటి 
(బెజిలుతీరముల మోదుగానుు  ఆండవది 

గయానాతీరముల మోదుగాను పోన్చచున్న వి. 
(పటమును చూకోడు) అందు శేqడవపాయ, 
ఈశాన్య నాణీజ్యవాయున్రశో గలిగిన (పనా 
_హముతో కలిసి, మెక్సీకో షియుక్నా గ శుడ 

ములోసికి పోయ్యి అచ్చటనుండి *పసిద్ధిగాం 

చిన గల్ఫ్స్ట్రీమ్ అనుపేరు ముప్పదిమైళ విడ 

ల్పును ౮౮౦ శోజములలోతును గంటకు 

నాలుగుమైళ్ల వేగమునుు ౮౦ డి గీలచేడిమి 

యును, 'మనోవారమైన సీలవ్యర్ణమును | గలిగి 

బయలుదేరుచున్న ది. ఇట్లు బయల్టుజేరి" త్త 

శాన్యమూలకు, 'వడల్పు అధికమగుచు వే 
మమియు లోతును, వేగమును తగ్చచుహపోనును వ్ర 

తి 
ణు 

+| తిధిగ్సి పోర్పుగలు దేశముయొక్క_-యు, ఆ 

శా 
న్య యర్యాయ సమిాపమున దీసివిడల్పు 

ర౨ం షస అట్లాంటిక్ సము ద్రమం.ను, 

రోల అకోంకనుందు' చెండు భాగములుగా 

'ఒరీలి యొక్థటి * (భైటి వని దీనుల యొక్క 
య్సు నాకే దేశముయ్ముక. యు, పశ్చిమతీర 

ములందు (పపీహించును. ఈ (పబాహామం 

దలీ ఆప్టతయ్దు జలము] చేత నే; వెదేశముల 

యందు అక్మాంశమ్హునుబట్టి యుండ వలనసినంత 

చలిలేదు. రెండవభాగము. దవ్నీణమునకు 

ఫీ 
కాఖండము యొక్క యు, పళ్ళిటు తీఠముల 

(పవహించి, ఈశకోన్య వాణీ వాయుశ్రుచే 
కలిగిన్న పవావాముతో కలిఫిపోవును. 

ఉ క్రీరమహాసమ్ముదమునుండి, (గీ౯ాలాం 

డు దేశమునకు పడమటి (పవాహమును, 
తూర్పు పవాహమును, కలియుటచే నేర్పడిన 

శీతజల [పవాషాము, లా, (బెడారు పవాహమ 
నుపేరి ఉ త్రరఅమెరికాతీరములకును గల్ఫ్ 

ప్ఫమ్డున్లకును. మధ్యను _కశవహించి, గల్ ఖై 

హోము (పవాహములో కలిసి నశీంచిపోన్ర 
చున్న ది తి [గాం వా, T లం 

అట్లాంటిక్ నిట్, అమెరికాలోని 

యై సెడ్ సైట్సునందలి న్యూజక్సీ మండల 

మున్న" కలదు అరోగ్య వంత్తమగు పట్టణము. 

ఏనోద్లార్గము జశ్తులు లీచ్చటకింబోయె యుం 

దురు ౧౯౦౬ వ సం  వ్షత్సరమున న్ పట్టణ 

మునకు అగ్ని స్టార్ల కలిగను, . 

చహాతాతఅాలు. స 0 మొల ఎ 

గ్ 
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అట్లాసు పర్వతములు. ౪ ఫ్రికాఖిడ 
మునంద్ను వాయవ్య భాగముననుండు పర్వత 

సనూవామునకు ఫీ"పేర్ణు. మే రాకోయందలి 
నన్ను అనుల గముమునుండి ట్య్యూనిసునోందలి 1 
వానుల్మగ్రమువర్రకును సిష్మద్యత్రములు కలను, 
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శి “a 
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దీని మొక పం _జ్ఞియని వర్ణించుటకు వీలు 
లేదు. పీళభూమ్రులును ఉచ్చ ఫ్ భూములును 
మధ్య మధ్యను నొప్పుచుండ గుములుగువనీ 
తుగానుండు పర్వత సమూవావమ్టిలన్నిన వీనిని 
నొర్ణిఐచిన్నవార మగుదుము. -ఈ పర్వతము 
లను నైండువిభాగములు చేయవచ్చును. 
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= ౧: మొరాకో ఇట్లాసుపర్వశఘ్యుల్యుంి. 

® _టూన్టినిన్ ఆర్డీగియాల్బ అట్టాసు సుప ర్వ తవు లు: 

“శగంటనెచ్ళటైను ళగంం అడ్భుగులకు 1 వం" 

* చినళి యెత్తుగ్గల ఫీబ్బరము్లేదు. మె రాక్తా 

అట్లాసీ ని టిజొటార్మజుర్తు అను శిఖరమును 

టిజలుకూంటుఅను శిఖరమును ేర్కొనడగి 
"నీ. -ఈ అట్టాసిప ర్వత ములత్మోో ఇన్ని పర్వేత 

"ములు భయ వ్యేమియును లేదు.. మించు ఎల్ల 

ప్పుడున్గు కచ్చి కీముండు శిఖరములు న్నీ 

యోాలవేన్తు, ఈపర్ళతముతయందల్చి యుపత్యకీ 

ములు మిక్కిలి పలవంత మ్మ్లు, ఉపత్యక ముల 

నానుకొనియుండు పర్వతముల కీభాగములు 

మంచి యడవులచే న్లాకృతము వై నున్న బి, కో 
పర్వతములందలి లోహా గనులబోంకను (తవ్వి 

యుండ లేదు. 

అట్కూన్ సన్ (వశ్వక్ ఫెలివృతామన్.) 
ఈతయ 'బాల్యమునందు డబ్లిను నగశ 

*ముదలి (టినిట్మీ కళాశాలలో విద్య నభ్య 

కీసి చెను, ఇండ్బియను సివిలు సరీర్టిసుపరిక్ష లో 

కృతార్థుండై. నత ర్యాతే ౧౮౬౨ లో హిందూ 

' దేశమునకు వచ్చి పశ్సిమోోల్లీర పరగణాల 

నుద్య|ోగమునం 4బవేశించైను. దీరారాం లో 

అక్క_డనే సెన్వసు అఫీసరయ్యను. ఈత ౮జే'ఆప 

రగణాల ఇంపీరియల్ గజటీర్ అను (గంథము 

నకు సంపాదకుడు. తరువాత కొంత కోలము 

ఫోతండు. బంగాళా ేశమీల్లోను, 
మోత్తర 

. పకి 
= పరగణాలలోను అక్షౌంకెంట్టు 

జనరలుిఫనియందుండెను. ౧౮౫౯౦ సం॥ ల్లో 

మరణించను. ౫ క్ 

ల... 

సటూన్నన్ జేమ్సు. (౧౭౮౦. 
యూన ఈత్రయ్టు దీ౭౮౦ లో జన్మించెను, 

+ బాల్యమున తేండనం, పాడింబ్ధరో నగరముల 

వైద్యవిద్య నభ్యస్థించి ( ౧౪౦౫ లో బంగాళె 

మేడికలు సర్భొసులోం జేరి ౧౮౧౩ వ బకర్ 

గలీజ్ లో సివిల్ సర్గన్లుఆయెను. ఈతండు 

*పెరివీయన్ము భాహనభ్యనసించి ఆభాషలోనె 

చాల గంథ్రముల రచించుటోయేగాక ఆ భావ. - 

లోని చాల (గంభములను ఇంగ్లీషులోనికి 

తర్టుమా;, జేసెను,” 

కొంత కాల మోతండు “పోరు విలీయము 
. 6 ౧ 

కళాశాలలో పెరిపీయను భావనను బోధించు 

పొఫెనీరుగనుం డెను. శరువాత నీతండు తిరిగి 
సర్జను పవ్పిలోేర ఉత్తర ఇండియాలో 

ఇాలచోట ట్ల ఉద్యోగము. వేసెను, ౧౮౪౨లో 

ఈతంక “అంగ్లేయులు ఆస్పని స్థానము మె 

దండు సైడలుట' అను గ్రంథమును (వాసెను. 

ఈతే ౧౮౫౨ సం॥ మున చనిపోయి కు. 

ఏ" 'అటిట్లః. మధ్య అమెరికా గొటి 

మాలలో నొక *సరస్సు. ౨౮ మైళ్లు నిడివి? . 

వెడల్పు ౧౦ సుప. దీనికి దవ్నీణకొసను 
అ ళు 

అటిట్ల౯ా అగ్నిపర్వ్తముగలదు. దాని యడు , 
య 5 

%న సాంటియాగోడీ అటివీ౯ అను పటణ 
Uy య రం 

నున్నది. త క 
ఈ శ * 

అట్టిలా,; హాన్స్ అను ఒకజాతివారి 

| నాయకుమేం (శ్రీ ము: "రక... -రణికి రరెళ-వ 
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' గైకొని తన నెహూూదరునితో, కలహోము 

“తుదకు మోాసముగో చంపింననపీ సహో 

తోము కొందరు చెప్పుదుస్క "త జబీపీత కాల 

 ఇనుంతయు దండయ్మో తలు చేయుటయందును, 

యుద్ధములు చేయుదియందును క్రాలముగడూ 

చుచుకారితవరకును ఏకచ్చ తాదిసత్యముగా 

౫ లెననియే చెప్పవచ్చును. ఇటలీ? రోం,ముద 

అగుదేశములసహిత్సము నితడనిన * భీతి చెంది 

యుండిరి ఇతడు రోంమిదికి దండయాత్రకు 

-కెళ్ల్ళదలచి (పయత్నము చేయుచుం జెనుగాని 

అకస్మాత్తుమర ణమ తటస్థిషాచెను, 

ర౫౩_వ సంవత్సరము బర్షండిగాజపుతి 

కను వివాహమౌడి ఆర్యాతియె అకస్య్రాత్తుగ 

మృతి జెందెను. హన్ను తెగవాకికి మిగుల ధీరు 

అుది (ప ఖ్యాతిగల్లుటకు తేని ఛై ర్యసావా 

సములే కారణము. 

ఈ జాతివారిలో కొందరు “హిండూదేశ 

డవండయ్మాత సహితము చేయ సమకట్టిర. 

అటోక్షిసు. శ్ర ము, రన శతాబ్ద 

తున నితయ గొప్పవ య్య సేనా హాయ 
కుకుగను నున్న వాయు. 38౭వ సంవత్సర్ము 

చున స్పార్ టను: జూతివారిసో స్నేహము 

్న్సు 3౬౨-వ సంవత్పరవణన గీభుదేశమః 

కందికి దండయాత్ర వెడలెను , క 
క! 

న్ రోలికన్ తయ గాన క్రకముయంక్ష- 

కవు శాణపురుషుడు, బ్రతేసిలేం డిపీరు సారంసు. 

పాత్రని కూతురగు అంటిసీలియ్యాక్ళు ఒడీసియస్ 
77 న! శ 
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అన్గుహీర్థగ్మపు పైరు ఇ్రత్తడు స్ టమార . 

విద్యల సాటిలేన శూరుడు. భఘూయయు , 

మోసీమునూ నితనికిపుట్టినిల్లు. అత్తడాక నటు = 

“యమున దొంగిలించి ద్ధాయొలించిన సాహు 

లను. చాట్లుబీర్చి శాన్తుసహితము. జాంగి 

కానైను. తుదకు సిసిఫస్ అను వాండీతని 

గని పశ్షైను, | 

వ అటోలికన్.. వై టుక్యందు నున్న 

గ్లీకుదేశీయు[డు, గాప్పజ్యోోతిమ్మ_రకు. ప్రతడు_ 

సూర్యాది * లోహమూలను శనిటించ్లి రెరడు 

పుస్తకములను (వాసీయున్నాడు. 

శి ఆశి శి 

శి 

ఆధిద ము, _ఛాళత వర్గీ యదేశము. 

\ 

(భార. భీవ్న. అ. ౯)" 

అడన్చలు, మా మామూలు మాటలలో 

అడవిఅనగా నేవెళా అం * 
శ 

తరు ఎరిగినబేగాని సర్కా- 4, 

రు లెక్కలు దాఖలాగాగొని, శాత్ర్రరీత్యాగాని. 

en 

J అడవిఅనగానేను అని (పశ్న వేసినయెడల స్ 

'దగువ'విధమున ఇిశరింపవచ్చును. ఒకచేశము. 

నందు శకలపయొక్క._గాని, అడ్యవిదినుసులయొ 

క్క_గాని శీతోేష్టాది . స్థితులయొక గాగాని అభి 

 నృద్ధినిమి తే త్రమెం మై (్రత్యేకముగనికాదణ ఇండి 

an .పదేశములకు అడనులనిపేరు. ఒకా 

కప్పుకు నర్భ మూలు సరిగా వేని జేశములలో 

వర్గనలు సరా కురియుటకును, చేశమునం " 

దల సీట్నకు వాహములు అభివృద్ధి యగుట 

కును కొన్నీ చోట్ల అడవులనుః పించుదురు. 
Cy 
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ట్ న్యా 

మషన్ని వోట్ల ఫశువులమేత కజుకును, 

అడ్షవజంతుశ్చల లృభినృద్ధక జకున, ౯ ఆడవ 

లను వెంచ్లుదుకు? ఇట్ట (ప్రడేశయులన్ని యు 

అక్షవ్చలు అసో శక కసకస. ఒకానొకఈ 

స్వుడుకశుప్ట సుల “మేక్క్లారేర్పడిన కోన్ని అడ 

వులలో- ఏవిధమైన చును లేక పోవచ్చును. 

ణ అట్టి చెట్లులేని 1వచేశములనుకూడ శ్నాస్త్ర 

క్త్యా అడవులనియే వ్రెష సన లెను, 

(వపంచ్షాళంభమ్హున_ మూనవుడు నోరి 

. కత నైబుగని దినములలో 

వా ఏీళ్రూలేని భూమియంతయు 

అడవిగనేయుండి యుండనచ్చును. అట్టి అడ 

వులలో ఆయా (_పదెశమ్ములయొక్క_ నర్టపాత 

- మునుబట్టియు కీతోేష్థ్యస్థితిని బట్టియు భూసార 

మును బట్టియు) నదులయొక్క_యు సమ్ముద 

ముల యొక్కయు కొండలు గుట్టలు "మొద 

“ లగునానియొుక్క_యు సామొప ఫ్యమును బట్టియు 

- ఒక్కొక చోట చిన్న చిన్న పొదలునుు తుప్పు 

లును, ఒక్కొక చోట వెడల్పు అయిన ఆకు 

.లేతో నిండియుుడు" మజ్జులు మద్దులు మా 

ముళ్ల శ్చీకులు మొదలగు నెబ్ద పెద్ద ఇెట్లును, 

ఒక్కొక చోట. ఆకాశమువంకనే బోను 

ఈతలు తాళ్లు వెదుళ్లు ముదలగునపొయు, 

మజీకొన్ని చోట్ల (బహ్మశెముక్లు తుమ్మలు, 

“మొదలగు ముండ చెట్టును, వృద్ధిబూంనుచుం 

డును, ఈ చెట్లన్ని యు యొవర్టిరో జంచకయ్ | 

శురుగుచ్చు చంపకయేచచ్చుచు ? భూమి "ప పయి 

బడి మ్మీండుచు [కుల్లిపోవుచుండి యుండును. 

అల్లో ల! ముసలి చెట్లు ముదిమిచే జచ్చినవోట్లపీబ్ల చెట్లు 

ల్ - గ 

Ca 

కొట్టుటకు౪| ప్రారంభించి యుండును. 

భ్ధిట్లు శ్లాగా రాగా ూసారమధికమై మాన 

వుడు నాగరీకుడై ఈ అడవ్రల నాశము చేయ 

(షారంభిందారు. బహుశః మొట్టమొదట తన 

నివాసము కొతకును, -త్తొనుపెంచిన ఆశ్రులు, 

దూడలు, మేకలు ముదలగువానా పావాసము 

కొజకును నైలేడు కఇద్ది మో తపు అడవిని 

పిమ్మట 

తనపశుశ్రుల మేతకొబుకు “కొంత అడవినికొట్టి 

బయలుగా౭ జేసీ తరువాత ఆ (పచేశమునందు 

వ్యవసాయమునకు (పారంకించి యుండును. 

ఇట్లు'దేశ చేశములరిదలి (కజలునువారివారి దేశ 

ములలో అడవ వులనుక్షొట్లి ట్టి అద్మేప డేశములందు 

పట్టణములను కట్టియుందురు. _ుజాభివృద్ధి 

హచ్చినకొలదిని “మెంఠకొట్టినను తరుగక 

రని కారడవుల్లును ఇంకన వేకము లీ 

మునప్రలవ్రు 

పపంచ 

“గోదావరీ (పాంతము లందలి 

రంప, గచాచలము మూలలకొాన్ని అడను 

లతో నిప్పటికిని మానవసం'చార మెజుగని 

(దేశముల 'నేక్రములంహార్ళి మీరువినిథముండ 

వచ్చును, ( 

ఠి భూసార మీను, వర్ష పామును, footy 

” స్థితులను బట్టి PY 

గ అడవిలోని ఇట్ట ఒకొక 
- ౧0 రీత్రిగ నుండుళ్లన్సిఇెష్పియుం 

టివి. స్వతన్సిద్ధముగ పెర్తుగో కండు అడ 

వులలోని "చెట్లు సోనాజాతో క బళ నుండును. 

లొ Cra 

తా 

జ్ఞాతి భేదములు, 

చద 

COE 

Wee we tae 

సఫనవలాడు కదు బుట్టుక్ "సె వచ్చి యుండును? 

కాసి ఒక్కాక. వ్రడవియంద్య్ను, ; అయాశె ట్ల అగి 

MSD 2 

చీవులుధూరవి చిట్టడవులును, కాకులుదూ : 
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న న. 
ఖు డశిను లు 

టి 

“ఈ 
గ్గ ఈ కతా 

వృద్ధికి అనుకూలముగనుండుకొన్ని కారణము 

లనుంబట్టి కొన్ని చెట్లు భేక్కి-న .శానీకంకు 
"పాచ్చుగ పెరుగును, ఎట్లన్త సమ్మద్రతీ రముల 
యందు నారికేళవీ ముల వభినృద్ధో హెచ్చుగ 

నుండును. మదరాసు ాజుభోనిల్లో. తూర్పు 

_ సమ్ముదమువద్ద అనగా చుచానులో బయల్థు 
దేరి అడ్డముగా బోన్ట్రచు. పశ్చిను సము 

_(దమువరకు చూచినయెడల. సమద తీర 

మున ఇసుక నేలబుండువరే తాటిచేట్లు కన 

బకునుగాని ఆన్కోణము , దాటిన తరువాతే 

నులచారు చేరువరకు త్యారిచెళ్లు 

అరుదుగ నుంకును. CE కొన్ని అశ 

న్రలణో శేకును, కొన్ని ఫుడ న్రలలో వాగ్గియు 

'వేగిసలును, కొన్ని అడవులలో మరిచిగంధపు 

మూకులును, మజికొన్ని అడశ్రలభో చెదురు 

ఈ భేద 

ములు మన దేశములో సొమాన్యముగ నృగ్గపా 

కీడొములును హాచ్చుగనుండుము. 

త మునుబట్టియు భూమియొక్క ఎక కేన బట్టియు 

నేర్పడి యుండును. ఇందుతో జేర్చన పటము * 

క్ట గ్ ఫ్ న్న వన్హన్థమేన్తుబ్నట్టి:--- 1 1. నిత్యము పచ్చని యడ 

వుంటై (Evergreen). 

శ ఆకురాల్తుం అడవులు 

. (Deciduous), ర 

కి. మెట్ట అడస్తులు(0౧. 

4. హిమాలయపు అడ _ 

నులు 6100106), 

ఎతేనుబ!ను 
0 ఈ రు 

|! ఇ 

శ్ 
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నద్మీపవాహముల క, ముంళ్ళ్చు 
. ముంఫును 

బ్బ; 

అడన్రులు 

(Riparian). ఠం 

సముద్రపు పోటు 6. పోటు ఆడవులు 

నబి 1410. 

రాతినేల అనొవృ 7. గొడ్డునేలలు (Barren = 
n లి ' 

స్త్రీ సేటిముంపుల lands), 

నుబిి? 
లు 

క్ష. వరములు అధికముగనుంకు (కదే 

ఫములలో నున్న అడనుల 

యందునిత్యమును పచ్చగ 
అను స ను (evergreen) చెట్ల ముక్క. అభివృద్ధి " 

నిత్వేయు పచ్చనిభ్రడ 

వులు (overgreen) 

జాచిన-దో సిజేశమునందలి మాచ్చువర్షము 

లకును అడవ్రులకునుగల సంబంధము తెలియ 
త చి 

గలదు, 
. . « 

వర్ష మృుమయొక్క_ 'హెచ్యుతగ్దులను బట్ట్రాయం; 

నదులమొక్క_ యు సమ్నుదముతి యొక్కయు * 

సామోాప వ్యమును బట్టియు, + ఎక్తునుబట్టయు 

అడన్రనీదిగువ నుదహాక్షినేచీన (పకారము నకు 

తరగతు లుగ విభజిపనగు నుం 

హెచ్చు” నుండును! నిత్యము సచ్చగనుండు 

అడళ్భలు హిందూ'డేశమునందు పశ్చిను శీత 

ముల యందును, బర్మా, అండమాకా దీవుల 

యందును హిమాలయ పర్ళోత (కింది భాగ 

ములయందు కొంత వరకును క ర్రాటక దేశ మున. 
కొంతృవరకునుస్యాపించి యున్నది. నిత్యము 

+ “1 మహానదిమెదలు దక్నీణమున ఆస్క్యాటు వర 
కున్ పడమర్ల కోయంబుత్తూరు నరకునుండు “ప్రదేశము 
లలో నీయడవులు ఖండఖండములుగా నున్నవి 

“3 
థి 

© 



" వద్ది చీణ్ళొధ్యూపే కాంగో ఎర 

౬౧ర +. ం “అడ్ ఖ్ర లు లు స్య ఖం, ౨ 
వ్ తి రాలా 

పళ్ళోనిఅడశ్రలని ఛెప్పుటచే ఆకులను వాల్చు “నృతుములును ఇవిగాక, ఇప్ప, విమ, సోవికీ 
చెట్లు ఈ అడళలకో ౫ నృుండ సీ 'నుంట్నని 

తలివకూడదు. చ అడవలంద్లు యముఖ్యముగ్గ 

అశ 
కమ్మీ గుగ్చీలవఖ, + నేరేడు, అడ కపీనూ వటి, 

పొన్న, పనస, పస్ట్ మొదలగు జాతుల చెట్ల 
. యభీవృద్ధి హ్నెచ్చుగ నుండును. చని లేక, 

కడ చేశస్థితిని బట్టి ఈ అడస్ఫిలలోకూడ" 
"శుక్కు పాల,శవిరుగ్గుడుచేవ, తుమికి, శంద 
నము? దికెసెన్న చెందుగ, మొదలగు ఆఫు 
రోలు 'చెట్లునాడ కల్టిసియుండిన. 

ల, ఫైనిచెప్పిన నిత్యము పచ్చని అడవ్రల 
ఆకురాలు అడవులు శంకు సంవత్పరమ్ము నందు 

(6066029), , కొంతకాలము తమ అకు 
లనుశాల్చి తిరిగి చిగుర్చు స్వభావము గల 
చెట్టుండెడు అడవులే ఫీందూ దేశము నందు 
హాచ్చుగ నున్నవని చెప్పవచ్చును. ఇవి వ 
పాత మంతగ లేని (పదేశములగో ద ఈ వర్ణ 
చును, ఈ అడేవులు హిమాలయ పర్వతపు 
శ్రింది భాగము "మొడలు కన్యాకుమారి వరకు | 
"దేశము పొడుగునను తగిన్మ వుర్ణములుశు జీల 
లునుగల చోటులండెల్ల గలన్ర. ఈ అడవుల 
లోనే పెలువ్యల కలపయుంతయు దొరతును. 
ఇందు శుకుు శుద్ది, వేగిన, కొండ తంగేడు, 

? (గుగ్దిలములేక. అందున మ్రాను) 
వ చందనము, తుమికి (వల్ల చేవలేక కోపి 
* దార) మంచిగంధము, విరుగుడుచ్చేన, కంగు 
చెన్న థో సే, ఊటి, “మొదలగు విలువగల 

కీ * ఆరవము, పళ్నిమతీరమందలి అడవులిలోని వైట్టు 
౧ 

తి 

తా 

బాదము “కాడ, కరక, చిరుమాను, తుమ్మ, 
చండ్క కవీడ్సి' థీకాయి, జాలె, కోరింద్క కొండ 

తామర ట్రాలిక్సి గులిబూత, నేకేడు, చింత, 
నడిమి ముదలీతు నన్నే రకముల చెట్టును, 
ఇంకను కజ్రీనూ నె నలు, వార్నీ సులి “ంందలగు 

పస్తుశ్రలనిచ్చు అనేకముబైన్ ఇతర “చెట్టును. 
ఈ ఆకుశాలు అడశ్రలులోనుం; సును. 

8. ఇంతకంయెకు. వన్హము తకర్కి.వగ ల 

' . ప చేశమ్ములలో నుం: కుటిడ 
౭* వులలోని చెట్లు అంతగా 

వెరచగక గడసభాం యుండును. ఇట్టి అవతప్టు: 

లలోని ఫలసాయవఫై విలువసలదిగ రుండదూ. 
కందు అక్కడక్కడ వై నిశెప్పినజాతుల చెట్లు 
ఒక్కొక్కటి చెప్పునపలుచగనుండోతు. ఈ 
అడవులలో తరుచుగ తుమ్మ, చర్మడ,శీకాయి, 
కరక్కాయియోదుగ, తంగేడు, వేపు సోమి, . 
విళ్లు? గుమ్మడి. కుంకుడు, గానుగ, "రేల. 
చ్విత్య, దిరిసెన, సీమచింత, -ీకళేణి, జమ్మి, 
ఇప్ప, సిస్క్పూ మొదలగు ననేకజాతుల చెట్టు 
డును.** ఇందే+సక్కిరి బలుసు, వెలుతురు, 
రేగు, కాక పాల్మ పరిమి, గొట్రముసిడి నేపాలం, .. 
“జెముడు, ఉప్ప? పురుగుడ్య , జిల్లేకు, మొదలగు. . 
తుప్పలు' హిచ్చు? నుండును, 

తి 

(౨ 

మెట్ట అడవులు 
(Dry Forests). 

పర్షచుకీమూలమున అడవ్రలలోని చెట్ల 
పక: “ బ్యర్రింక జాతుల భేదములె 
. షె “ట్లర్వడుచున్న వో అకు ఆ 

యా (పద్ధేశమ్మల యెక్తునుబక్టికాడ జాతిస్లేనా , 
౨ గం 

ళి” 
గ 
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జ దుజానలదాడ పవటంలుల రటతటుల తనయం వయ అండ న్యం. జజ ఆరటం బారం. లం వాలు ఇలు 

' ములుఏర్చ భచుండుటను గ్రింపవలయున్నఫ్రము 

ముతో కొంచ మిం చమ ఎచుగ స్థభూసమ్రైన 

ఎత్తుగల బిట్రగుంట ముదఖను శక "జీన ము మ్నుమీ 'స్తాచ్చుగను ఆధు గనిస్థానమువె ప నున 

వర్గములు లేక్కువగను ఉనే 
౨. “తూర్పు హౌవ్లూతుయ్టు వర్వతపు టడ. 

నులు; —క్షందు సింఫోస్పు (Oak) )అడ వులు " 

లతో తుప్పు అకన్రులు కుదలుశొని స్మీలగిరి” 

కొండలమిోద' నుర్మహ వివిథజ్ "తులగు ; నిత్యము 

పచ్చగోనిండు వృతములనరక సీ 'భేవము 

గమనింపనగును, ఇక్ అధిక మైనకొలది చల్ల 

దనమధిక మగును. చల్లదన మధిశ మైన కొలది 

చెట్ల అభివృద్ధి హేచ్చుచుండును, *సనముదొపు 

'అవలులో నుండు తుష్పలు ఏీఅగికికొండలలో | 

గాన రాను. న్ఆగ్గిగి కొండలలోనుకిశు పర్ణ 

ములు (60039) సను దీపు తెనలులతోను శు 

అడవులలో చెరుగను. ల్ల'ట్ట హినూలయపర్యత 

(పాంత ములలో అడుగ ఫభాగమున . ఉన్ల ప్ర "దే 

ములందు. పెరిగడిెట్లు "పెరుగును. మాది! 

పోనుపోను మిక్కిలి శీతల [(పచేశములగు 

ఐరోపాలోని నాక్వేవంటి (పుబేశములలోని 

'పెరౌొడిబేవడాపమ వృతముటు పెరుగుకు, వట్టి 

క (పదేశముల ఎత్ర్తునుబ్య వృద్ధి: బొం'దేశు అడన్స 

లను హినూలయపు లక స్రైలని "చ చెప్పవేచ్చను. 

హీంం డూ దేశ ము సంద్ర) గం స్తూలయపు 

అడన్రలలో రెండు విఫాగములుగలనని 'చెప్ప 

వచ్చును. . . 
౧ పడమరహిమాలయపుఅడ్ష వలు; ణా 

ఇందో కీందీ భాగ్గమే" న 
శీంమోటయ ప్ర 

అడవులు, నుండు దేశ ములలోసి 

(Alpine). యుట్ట్యనప బయళ్ల ల్లోనుం 

డు ఉస్ఫముణో సద్వడిసీముగనుండును., ఎత్తు 

భాగములు ౨౦,౨౨౨ అడుగులనర కుపోపుచు 
ఇ జ ఈ 

అ శ 

0 అలలు శ 
శ 

న్ ణి 

| సంనత్భరము పొనుగున్ణను మంచుతో. కప్పు 

బకియేరోసీను.. బిందీ తూర్పునై పు పున వర 

తి 

డ్మేంం అకుగ్యుము మొదలు ౫000 అడుగుల. 

ఎత్తువరకురు గన్నేరు (Rhododendron) 

అడవులు ౫౦౦౦ “అడ పగుల శి యల: క్రుమోదను ' 

"పెరుగును. బేనద్తారు (Deodan)* అడవు 

లును ఇసిమ్ తరుచ్మగ గాననగును. * 
నై నిచెప్పీన పర్వతపు టడన్రజణభో ముఖ్య 

ముగ జ్యూనిపర్ (బవర్చి, విర్చి; స్ఫూ/సు, 

సీక్ చేనచారు (శొరిన్ని పాలక ల, సీడరు, 

నైపసు (తమాల లేక శోకవృతుము "లేక 

నల్ల చీకటి (మాను, ఓకు (సింధూరము లేక 

లీతోన్థస్థితియు గలనోట్ల వీకోపాలో వి స్టార 

ముగ “వేరుగ, యూ, చాక్సు అ కోటు, మపి 

(తీళ్ళా, మిసీలుటో, రోజు? (గులాబి) ముద. 

లగునవికూడి ఈ అడన్రలలో పెరూగును, 

*5, అప్పటప్పటి నద్మిపవాహముల ముం 

బంద అడవులు, 

(Riparian), 

పుచేగాన్సి చెకుశ్రలలో 

నుండియు, నదులబోనుం 

డియు వచ్చు ఢొటవలనగలిగిన ముంపు చేగాని 

సంవత్సరములో చవాలకాలము బంద ఆందో 

నుండునేలలోని అడశ్రలొక తరహోఖా పెరు 

ను, ఈఅడన్చలకు ప్ర ల్యేకలమణములుకొన్ని 

mR 

అట్లోను ము రోడోడండను. (గన్నేరు, 

వెను, మొదలగు చెగ్టుండును. తగిన వేలయ్యు 



+ 

వ 

శు 

ae) ళం ° 
ళా ! 

అడ్డ వగలు 
థి ' 

* 
న రాళ 0, 

మ్ డ్ అం రాలా వలా జా ల 

యుంమటచేత' పీనిన్లి (తో ల్యేకముగ్గా శొక 

తరగ్గతిగా వేర్చదగ్గియొ'క దం త ” అెడ్డశ్రీల 

[ట్ ఆ (ఖే దేళములయ్మ్యొక్క- వెస, 

ర్లికస్టితిని బట్టేయుఇడును. బర్మాలోని, బంద 

“'సీలకోయుండు అద్ధవక్షైన్దు, “సి సింభునదియొక్క"* 

" డ్రందిభాగము అ3జలీ * పల్లపు శేలలందుండు 

అథన్రులును చేమువేరు స్టభ్మనములు గలిగి 

, యున్నఫి, బర్మాలోని బందలు సంవత్సరము 

_వొడుగునన్ను త్యడిగాన్గుం డుట చేత ఈ అడెట్టు 

లభ పోచిమాన్యుదిరిమ్మాను, అడవిమామిడి, 

నేశేడు? మావి, ర చాత్య, శ కేల కీకసీ తంగేడు 

మొదలగు అెట్టుండును, తుప్పలలో ఆదొండ, 

బూదశేణ్సి శే ఏ టై శల్లుప్పీ తడిక్ష, బొద్దు 

తండ, బీక్కి, చికివిక్మి.. చిట్ట వట్ట, కొండి 

పావీడి మొదలగునవి యుండును. ఈ అడ 

వులలో తెలు దట్టముగ్మ అల్లుకొని లోపలి 

ఎకెన్వరును -వొర శక్యముగాకుండ జేయును 

ఫశకిగెలలో మై గుముడు, ముల్లుకోరింత, 

స్ సలు ముఖ్యఘములై. నవి, ఇ 

* ఇట్టుగాక సింధునది తీరముల నుండు బంద 

“అడ అడవ్స్ల లో వన నము హాచ్చుగనుకి డదు. తిప్పు 

ఉప్పుకు పాంగిష్టచ్చు సింధునదియొక్క వర 

దలవే సివి ముంపు నొ ందుముడును. ఇందుచేత 

"పెద్దపెద్ద తుమ్మలిక్కడి బంద నేలలలో 

పెరుగును. ఈ అడవుల పంచలయందు పల్లి గి 
గ క్క ): . 

ముగ ను కును 'మెట్టనేలలు సమోక్షించు నే సరికి 

జమ్మి, హ్యూహేక్సు, చేకో డిన 

సిస్పూ మునలగుశి సెట్లు ని సార 

గు మకీ 3 అమా చడ 

mn తీ 
* న! 

ముదలను మటు కానవచ్చును. 
. ap 

శ 

* ఓ ఈ అడవులు సముదతీరము ను. గస 
©: 

పోటు లేడశ్రలు ఒఐదుతు నేలలలతో యు 

(Tid) * డును. ఇవి నదీ ముణుము 

లన్యు బట్టియు ఉప్పునుశ్లను బక్టియు ఊక్టాలను 

[పబేశఘుల లోపలి భాగ 

ములకు చొపిచుకొని పోఖును. ఈి లోడ ప్రులు 

సము దపు ఫోటు పాటులవలన సూయ్ద్పు-దు 

శ్వుచండు నిటిముంపు యొక్క. స్వభావమును 

బట్టి వృష్టి మేయముల నొందుచుంసునుం 

సీజీ లోనుండు ఉప్పుయొక్క 

లను బట్టియే ఆయా ప్రబీకీము అందలి 

చెట్టును మారుచుండును. సము| దపుముఖు ము 

లోని చేలలలోఉప్పుఫాన్న' మొదలగు “చెట్ల 

ఫ్క్ "ముగ నుం కును. నేలమోదకు పోనుపోను 

తిళ్టు మడ, ఈత, దాసాన, కొండ గ", 

బక్కలి (తిలక మొగిలి, అడవిజెండ, కొండ 

ధి 
బనియు భయమూ 
శి తి 

ప్? 

ప్తి గంగరావి గానుగ, మొదలగు ఇట్లు 

కానవచ్చును. 

గ్రా "1 ఈ ఉన ప వైప న 1 7, బ్యొత్తుగ వర్దముబేని నేలలు చట్టు త్ 

|, సొడ్డుచేలల్ని యడారులుగ నుండునో, 

(Baryen) ఇట్టి యెడారులు నింటు, 

రాజపుత్ర స్థాన (ప్రాంతములయందు గలను. 

పకిక్కి_లి నిలువుగోనుండు కొండల మొద మాక్ట 

ఉలుచుటక్ష్న తగినంత పరుపు. లేక ఫోన్టట చే జత 

వర్షము కురిసీనప్పుడేల్ల నున్నగ కజిని వేసినట్లు 
గున్నూ ఇట్టిబుడ్ శళ్లమ్మిదనుకూడ చెట్టువెంంల 

వవు. వాత్తున పట్లైమ్ముగనుండి సంవత్సరము 

“పొడుగున ననసీటిముంపుభోశేయుండు చేశ 

ములలోకూడ చైట్లుమొలవవు. .9ట్రిడో జేన్ 

గ చకా 
¢ 

ళ్ 



సం అతి 

ల! 

న. లు, 

శ క లా 

ములు మన జల్లాలలోకి కా శ్రీరుమాలలక కొన్దిగనూ 

ఇగ న్లు ఆన్సాము, బెంగాలు, బర్మా సలల పా 

ఉన్నవి. -ఈ (కు జీశములలోక్యవడ్త అప్పట ' 

ప్పట వాని స్య భోనమూూ సూరుదుండుట్టిచే 

జను గడ్డి తుప్పగును మిిలుచ్చుచుగ! సన్లు. 

రయతాదీనముభో భే సెబి ష్ణ య నేశేములన్నియు 

సర్కారు లెక్కల దాఖలా 

జేరునుగానున వీనినిగూడ స్లిక్కడ నొకతరగి 

tras నేర్పరచితివి 

ఈ శేదముయిగాన 

మధ్య ఇ 

అడ ఫులుగా నస వైట్ సై 

భూగోళ ముమమొక్క 

9 ఏగగమును నుంకు 

భూమధ్యరేఖ. ం భూమధ్య " శేరు మొదణు 

కొనలయం దుంయు [భువముల వరరకురు 

రీతోేఫ్థస్థితి బళ్లు మారు చుం సనో అడ 

వ్రలయొక్కస్థితియు అశ మారీచుుండును, 

భూ వుధ్య + రోషుకు నిర్జర నుండు అడ ప్పి 

లలో వందలకొలది బాతుల చ్య్టై'పెరుగును, 

పోనుపోను చల్ని ప 'జీశములకన్గా | థువముల 
"న వై పునకువోగా అడ ఫుటలో వెట్టజాతులు 

ర్జెపోనును. (థునమునకు ద్జరనున్న సాకే 

జేశము నందలి అడన్ఫటలో ఐదారు జాతుల “ 

వసే యుండును. ఇదిగాక. నుధ్య' కేఖకు 

సమాపముననున్న  బ్రండియ బర్మా 'దేశ 

ములలోని అశన్రులతో "నెడ ల్లైన్త ఆకుల్తు 

"శృకులు నారిశేళములు ' 'మొద్దతాగు 

చెట్టును, మిక్కిలి -చేనగలిగి పలువగల చెష్టునూ 

"హెచ్చుగెనుండును. (మ్ర్నన్ను న సమింపముసకు 

XY 

పోనుపోను చేవ లేనట్టిరిఘే 'సూోద్రిషరిటి అకులు 4 

'జేవ దరు మొదలగు తేలిక 
ఇ జ శ 

* 

౫లిగినటియు, 
లు ణి 

. 

"ప 

బాత్తులు సాచ్చుగనుంశ్యను. MIE 

న (పజిలిక్ శాన్నంసిీక్ కలప నిచ్చుట్వయు, 

*పశుశ్చలకు కావలసిన మేత _' 
_నిచ్చుట్నయకవి వివిధమ్మలగు' 

గిశవిహ్నో 'దార్థన్లుల-నిచ్చుదియఘు ఆందర్ము నెరిగిన 

ఉపయోగములే. వస్ట్చసిలు సరిగా కురియక 
తనమభయమ్యుగల సువత్సర్షములలో అడవి 

(్రజేశమ్ముల సమాపముకందున్న (శజల్రు తోను 

ష్మున్ఫలను అడవులకు తోలి ఖ్రానిని కాపాడు 

వాొనుచుంకుట ట మనమందర మెరిగిన దేశ వొత్తు 

కాలనులగి * చేల! జ్జ ఖా “తాలాశకాలలోని 

కాపులు వ్యవసాయపు పనులున్న ఇతే కాలము 

పశున్రుల'చేపనుబుచేయించుకాని పనిలేని దిన 

“ములలో (పుణినంనత్సరోము సనశున్రులను మెట్ట 

(గావమములయందలి బీటి మీతనిమి త్తము కంచె 
లకు తోలుటలేదా? అడవి పంచలనుండు 

(పజలు తముకుకానలనసిన తలుపులకు దూల 

క ఉప్ర్యూ గానోమ్యులు, 

ములకు (మాకులను, పూరిండ్లకువెదుళ్లు తా 

4గాకులున్కు గడ్జియు, ఆనములకు పొయిలక్టు ' 

కరలను కంపలను సులభమున్ తెచ్చుక్చొను 

చున్నారు, ఫాగ్గళ్లకును, బండ్ల కును శాన 

లసిన యావత్తు కలపయును అడవి పక్క 

నుగడు వ్యవసాయ దార్లకు కోనక యేవచ్చును. 
ఇప్పుడిప్పుడు కొందరు వ్యవసాయ దార్లు 

తనుభూములకు ఆకు పెంటనలన గలుగు బల 

“మును (గహింభి పచ్చిఆకులను విగివిగ తెచ్చి 

తన 'పొలమూలలో వేసికొని బలపరచుకొనో 

చున్నారు. క్ష 

అశేకులీ (ప్రాంతముల వారలు కశ్చైలు 

జర్లు రై © 



॥. 

ఇంక ౯. ం 'అ డి్న్ష్లల్సు ॥ సం౪'౨. 

కొట్టి _కావిళ్లమాదన్ను బండమోదను యేబది వేస్తున్చలను, ,నానినుండి తయారగు అన్ని వస్తూ 

| నాటు మైళ్లవరకును " తశకానిపోటో అమ్మీ , వలను వకసన. 
౧ 

కొనుచు" కను జీతనముూ గడప స్తుచున్నారు.. 

మణికొందరు గడ లలోని. తోళ్లు కొమ్ములు, ' గక, * మ్చ్, న జేవదారు, సాలు, 

మైనము, తేనియ్స్ ' బడ్గిగిరబలు,. కరక్కా. | గృుగ్దీలపుక్కర్స విరూసడుళేవ, ని సిస్పు, తునిద, 

" యలు, ముసాంబరము, మునిడిగింజలుమొద | (న్లల్లచేవ లేక కోవిదార, కాచు "మంచి 

లగ్గుమందుదినుస్లులను, లీకారు, కుంకండు గంధము, య్రరచందనము, తుమ్మ, కాండ 

. కాయభ్యుగ్యులము, సాం బాణ్చితంగేడుపట్ట, తంగేడు మొదలాఫవి. 

లక్క జిగురుతీను, ల్థోళ్లూర వేయుటకుళు ఇ్రవిగోక వందలకొలది (సాకులు మంచి 

రంగులు చేయుటకును ఢపయోగించు చెట్లో | గోణములుగలవి హిందూచదేశపు అడవులలో 

చెరడుపిను, లెక్కలేని ఛిలరవస్తుప్రీపిను, అడ | గలన్ర. "కాని వ్యాన్థియుపమేేగములంతగా 

న్రలనుండి టెచ్చి అమ్ముకొనుచు జీవించుచు | |పజలకు డెలియక పోవుట'చేతను, ఒక్ష్మా_క 

న్నారు. త -వోట తగినంత లాభమువచ్చు వ్యాపారము 

నడపు వ _రకస్థానములును, ఖారుఖానాలును 

శేకపోవుట జతను, విలువగల రకముల 

(మాకులు కాన్ని అడవులలోనే మడసిపోను 

చున్న వి. 

ఇట్టి చిల్లర యిపయాగము లిట్టుండగా 

అడవియుండు స్థలమును బట్టియు దాసియం 

దుండు వివిధప దార్భములను ఇతర పదేశము 

లకు చేస్నటకుత గిన రహాడారీలను బట్టియు? 
కంగు హాంా 

* అడవులయొక్క. , ఉపళూగములను నిర్న ఇగ్లాండులో బక్కి ౦గు హాంమైరులోనున్న 

ఇ హ్లౌవెకోంబు అను "నొక గావుము చుట్టును 
యింపనగును. శ ॥ 

0 సంం పనివారలు ఒక్క వీ కల్బనుండీ 

"కుకీలు నగై -రా,సామానులను నిరంతరము 
మొ _త్రముమిాద మూడునిభాగములగ నెంచ | కూర చేయుదురు. కాబట్టి అడన్రులనుండి 
వచ్చును _ క్ష * వచ్చురాబడి ,వాన్సీవి ప్తి గ్రమునుబట్టిగాక వాని 

౧. కలప ఇందు వంటచెరకుకూడ 'జేర్చ ఫులసాయమ్లును ఉపయాగష రచుకాను పద్ధ 

నగును. * | తుల్న్గు బట్టియండును. ఈబేశములగోనోకగ. 
° అడవి పల సోంీమునుండి " సర్క్యానువారికి 

౧౮క్మ్ సంవత్పర్ణమీ'మొదలు ౧౯౧౦ సంన 

a 

భడవులనుండి వచ్చు ఫ్లలస్థా యమ్మను 

అ ౨. వెదురు. 6 . 

3. శ్రితర పల సాయములు, వందు గడ్డి 

మేకలమేతయేగాక అడవిలో దొ౭శేడి కర 
ళ్ 

సి ళా 
wae gy, 

*త్సరమువరోక వచ్చునికీరో దాయమును ఈ 
నా రం (క్రిందిపట్టీల్తో స్థూపియున్నాము. . 

రా 
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సంవత్సరములు శిస్తు ఠి] రంగనిప ద్థార్థములు, కాచు, కాంహో జిబంకో! ఏల, 
౧౮౬౫న ౭౦0 రూ ౧చ్మడైం, ౭౩38 | కులు కేరశా్య్యాయటి, సళ్లూ భార వేయుట ఘప 

౭0_ ౭౫1 3  గలెరోర్సెం౨ర౮ | ₹యూగించు. చెట్ల పట్టిలున్లో ముఖ్ల్యమునైన్గవి. : ం 
॥| 0 “ ఠి శ 

౭౫_ ఛం ,) * ౨౨౨రు౬ళం మై జెప్పిన | వస్తుతోప్రకాగములు గాక 
రాం. | en ఖో ర్యరల గార ౮౫4 ప్రస్తతోపయోన్ [ జేళ్ళముసే కింతేకంెకు 

రా ౯౦ 9 గం్భ౬కు౬౭ల | ముఖ్రు నైసర్హి కోప అనేక-రెట్టు ఎక్కువ యుప 

జం. ౯౫ 09 ₹ 3,20,౫౭౨ యోగములు, + యాగములు అడనవులవ 
౯ాశ_ం౧౯ాంం స * జ్లోంరిళంర | లనగలుగ్రుచున్నవి. ఒక చేశ ముయుక్క.. శీతో 

౧౯ంద_౧నం్మ 7) గాంగీర, 3౬౭ స్థ్యస్టితియు, ఎండ వానల్మును కూ సారమును, 

౧౦౫-౧౫౧౦ 29 

ఈ నిక రాదోయుముగ్గాక ఉచితమీగగాని 
తక్కువ ఖరీదులకుగాని అడవుల |పాంతేము 

లందుండు జనులకిచ్చిన .ఫల సాయముమొక_ 

వెలగూడ లెక్కలోనికీ తీసికానవలయును. 
౧౫౯౧౧ వ సం॥ 'లెక్కులనుబట్టి అడవుల 

మోద నికరాదాయము ౧౨౧ లక్షల రూపా 

యలును, |పజలకు ఉచితముగ్యగాని తక్కువ 

వెలకుగాని ఇచ్చిన ఫలసాయముమొక్కం 

వెల రు. ౫౩౫ూగగిరి లును మొ త్రము 

౧ ౧క్కుంగ్కోగారి 
¢ 

రు. ర్కా౭ర్కోంగ్భాగారాగ్ని లును ఉన్నట్టు తేలూ 

చున్నది, ఈ అడన్రలలో ౨౦0౫ లతల ఘన 

అడుగుల |మాకులును ౨౨౮౮ లతలవెదు 

ళ్లును ఫలించినట్లు సర్మారు లెక్కకు 
వచ్చియున్నడది. ఇదిగాక ఇతరచ్చిల్లర ఫలసా 

యముహాుక్క.. అమ్ముకమునలన ఈ సంవత్ర్రర 
ములో సర్మా_రునకు (౫, ౨౭, ర ౨౨ భూపా 

యలు జమ వచ్చియున్న దీ. అః చిల్లర భలసా 

యములో ముఖ్యమైనవి పశువుల మేతచలన ' 
వచ్చినపన్నుు, వ్రమ్మినగడ్డ, ర్నబ్బతు, లక్క, 

78 

నిటివసతులును, ఆరోగ్యము న్గు,.అందమేన్లు ఇవీ 
యన్నియు కొంతవరతు అడన్రలవఫినే గలుగు 
చున్నవి. వెట్లుచేమలులేని ఎడారినశేలలు సం 

వత్సరము... పొడుగునను ఎండచేకాలుచు 
'వానచే కొట్టుకొని పోవుచు సంపూ త్ల 

మైన జెబ్బల ననుభవించు చుండును. వృత 

సహిత మైన నేలలట్టుగాక కొంతవర కెండను 

కాంత వరకు వానను అనుభ వించుచు, సమళీత- 

లమైన వాయు |పణారముగలిగి శోభిల్లుచుం , 

డును. ఈ కకారము చేశముయొక నై సరి 

కెగుణములను అభినృద్ధి జేసెడు ఉపయోగము 

లకునై సర్ది కోతయాోగములని శేరు. బీనిని . 

(కింద ఏవరించదము. ” 
శ 

“ుట్లళొన్ములు ఎండనువాననుకూడ కొంత 

వరకక్క_డ చేయాపీ, నాసి గ ద్రుకనుంకగా 

భూమినిచేరకుండ చేయును. అధికమైన గాలి 

'జెబ్బత్ధగలకుండో చెట్లును, గడ్డియు, భూమిని 

కాపాడును భూమినిచేరిన వేడి వెంటనే చల్లారి 
* -సైసర్లి కో పయోగ పోకుండగను, .“కేమచనెం 

ములు, టనే హాొరించి పోకుండ 

Kg + 

వ 



"ల 

ం “ అడగ్రుల్పు సూ ౨ 
గా ళా | f 

డె 1) - గను, కూడ" చెక్టేభూమిక సహ్లాయపజ్యును. 'ఆళశులతో నిండియుండుట మనమందర మెరిగి 
పెద్ద హెట్లనుండి రాలెదు" అకులు, పూన వ్రుల్యు నదే. షీన్ని చల్లనినీడచే గాకపోయిన యెడల 
కాయలోన్య చెద్దగట్ల నీడలలో శమెరుగుంచిన్న 

మెుక్క_లును, గడ మొగ్గలననవియు భూతలే 

మునకీొక కవఛమెక నేర్చడి భూమికెక్కువ 

చలిగాని, ఎక్కువ వేడిగాని తగలకుండ 

సమశీతోన్టమ్ముా నుంచున్గు, .భూమిలోప 
లను,- భూమిమోదను | పవహించునీటియూట " 
లడుగంటిపోయీ భ్లూమివేడెక్కి పోకుండ ఈ 

'కోవచము కాపాడును. మిట్ట దేశములు వోన 

లచే "కరగకారి పోకుండగ రు, ఎఏడలచే పొడి 

పొడియె"రాలిపోకుండగ, ను చెట్ల వేళ్లు భూమి 

యందలి వెవ్వేరు భాగములను దగ్గిరకుచేర్చి 

॥ కట్టియుంచి భూత లమునందు హెచ్చుమార్చలు 

కలగకుండ కావాడును, కొండలమోాది రాళ్లు 

పిటిగి (పక్క 'గావమములమోాద పడకుండ 

" ఒక్కొ_కొచో అడవులే కాపాడును. ఇట్టి యుప 

 ఇూాూగములు చిరకాలమునుండి (ప్రజలకు 

"తెలియును కాని ఇప్పటి శాఖ స్రుజ్ఞులు ఒక 
. అడవి ప్రదేశమును "దాని [పక్కనున్న మరి "అగి 
రయేక బయలు (పచేశమునః కంటిని సమీమైన 

స్థితిగతులు గబ్లవానినిశో ధించి ఈ | క్రిందివిష 

యమరును కనిపట్టి యున్నారు. 

౧. అడన్రలూ “జేశముయొక్క " ఉషస్టాధిక 

,మును శీతలాధిక్షమును తగ్గించి నేలను. గాలిని 
,సమీీతోష్ట స్థితికి దెచ్చి చేశబియిక్కు ఆరే 

"్య్యమును “వృస్థిచేయురు. 

_ వానహారిదూ 

శ 

థి 

చెట్లన్నియు. చిగిర్చి పచ్చని 
ళా 

ప్రజలియనుమలమల వాడవలసిన దే. ఇళ్లు 

పెద్ద వెద్ద" అడవులు చేశ మధ్యమున అక్క 

డక్కడ. "నున్న యడల వేసవికాలపు యువ 
(దవ మింకను త గ్రియుండ వచ్చునని గ్రహింప 

ఓ నగును, 

౨ జేశమునందలి గాలిలోని తడినిపో 
చ్చించి “నేలలు ఎంటనే పొడియారి పోకుండ 

కాపాడును... 
3. చేశమునరధలి మ్లురీచును హెచ్చిం 

చును. అడన్రలుశేనిచోట్లక్ం"టు అడవులున్న 

చోట్ల వర్ణములుాచ్చుగ కురియునని చెప్పు 
దురుగాస్మిదిని నిశ్చయమును బుజువుపరచుట 

కంతగా సిద ర్శనములు లేవు. ఒకవేళ అడ్క 

దేశమున ఎ ఎడ కాలమూ 

ళా 

లున్న (ప్రదేశములలో కొంచ మెక్కు_వచొ 

నలు కుర౭ిసిన్నను కురియవచ్చును. అడన్ర 

లుండు కొన్ని కొండలమోద వర్థములు పాం 

చ్చుగ్గకురియుచుండుట చూచుచున్నాము. 

హాచ్చో వగ్గములు (ల్యే కము అడన్రు 

'లకడనుండుభ వేత నెంతవరకు కురియుచు 
న్నవో ఆయడన్రలక్క_డ లేనిచో యమెంతత క్కు... 

“కుని యుండునో నిర్థారణ చేయుటకు తగిన 

" నిదర్శనమయ్లు లెంకన్లు సరా తెలిసీయుండ లేదు. 

వలaయన వర్గముయొక్క. హెచ్చుతగ్గులు (ఈ 

త్యేకము అడవుల మూూలమునశే నేగాక ఆయా 
(పదేశములమొసిక్కూ _యెళ్సు వాయు పచా 
రము, భూమధ్య రేఖనుండి దూరము సము 
(ద్రతీరమునుర్నడ్మి దూరము మొదలగు అనేక 

కం ' 
ర 

శా ™ 



.' . 
tor 

సం, ఇర, “ 4 ఠి ' yl ల జడ వ్రాలు. = 3 ఇంకి 
క్ . had అ 

స్ధితి గతులనుబట్టి పర్సడియుందుటచే అడ హలో, 

వలన ఎంత మార్పుగలుగు చున్న దియ్లు, ఇత్వ 

రకారణములచేత నెంతమార్చుకలుగ చున్న 

దియు చెప్పుటకహ్టము. క 4 

ర, అడవులు లేనిడేశ ముజయ౨దు నీటిపారు 

దల వర్గకాలములో మిక్కిలి హెమ్సుగ ను, ఎం 

డకాలములో మిక్కి-లితక్కు-వగధు ఉండును, 

అడవులు గలబేశములలో వర్ష కాలమునందు 

జ 
. 

కురియుసీరు కొంతవరకు భూమితోనికిదిగి 

కొంతకాలము అక్క_డ దాగియుండి సంవత్స 

రము పొడుగునేశు _ ధువహించెడి యట ము 

గను నదులుగను బయలు వేడలి నిరంతరమైన 

(పవాహమును చేశమ్మునకిచ్చు రు. అడ ఫ్రైల 

మూలమున వరదలయుషడనము కంతవ 

రకు తగ్గును. చెట్టుచేమలు లేని బోడిరాళ్లై 

మోద వానకురిసీన యొడల వానసీగంత యు 

వంటనే వెల్లువలుగా ందిక్తి దొర్షిపోయి 

వరదలై [గామములను ముంచి వేయును, 

౫ కొండలు విరిగిపడి-.పోకుండగ్గను, నేల 

కరగిపోకుండగను చెట్లు కొంతవళ కాపును.* 

నదులును పల్లపుణాములును వరదలచే 

వరగోసికొని పోకుండ చెట్లు కొంతవరకు 

సహాయపడును. బంద శేత్తలలో నొందుడ 

మన్ను చేరి వెరశెక్కుటకును, _ భూసార 

మధికమణశుటకును అడవులు సహాయ పడును. 

౬, నాయ ప్రచార్యనుధికతీ ప్రముగాకుండ | వె 

అడవులు కాపాడును. చుట్టుపక్కల నుండు 

(క బేశములలోని (పజఖేకును పై పె రునకున్ను అధి 

కమైన వేడిగాలిగాని, అధిక మ్రైన్మచలిగాలిగా ని 
> 

ఖ్ 
శ్ 

తగుఇకుండ అడవులు కాపాడును. పశుశ్రల 

కురు, మ్యోోగిముఇకోమ, “వములకును.. సీల్డువ. 
సీడన్నిపీ కా్యాడురు. కొన్న అడవ్రులు అనా. 

రోగ్య (ప్రదేశ మూలను సాథాక్షణకపే~ ఆరో 

వరితేము ఫీగ వా క్ళున్ను.. " కొన్నిచోట్ల అడ 

న్రలు దేశమును క త్రువ్రీలేనుండి కాపాడును. 

జ అడవ్రుల్యు 'దేశముయొక్ష్మ._. అంధమున్ను 
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(శటేశములలో నక్క-డక్క_డ కకక అడవి 
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ఇ స్టడి త్గీయున్న చోట్ల, ఇది నోద్రితిది నీది 
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ఇసు ఖాండవదహానము 'ముద్నల్లుగా వేల 

కొలది సంనత్సగములు గ వగ, శీటుస్లు 

[డో పభుత్వము నచ్చిన తగ్గవాత (చుజాభిక్టృస్టి 3 

"సొచ్చగుట'చేతన్ను న్యనఇ"మమమ్యుదేయయు (ఫ్ర 

దేక మధికమగుటవీతను, పనీ అభిని 

యగుటచేతను, _ నానలకొర్ళు 

శాణబ్బు ఆఅచారమువేతన్ను. అవ గ కను 
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నచ్చి [కొన్ని నూను గేగ్ప్చన కొల 

అ నూూములో * 'నెంట . డొ. టీకములు 
వ్యనసాయమణుటి జతను, కీలపన్ళ్యపొర 

మునకు సదుపాయములు "పం చ్చుట సీతను 

అడనులన్ని యు మకింతే "నాశనము 'క్రాసో చ్చ్చిను, 
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భుంచిదాకౌ దాయని (కశ్చ వచ్చీనపు సుష 
దాని కోకానొకప్పుకు ఫారెస్టు ఉదొగ్యోగస్థుల 
కంక పన్లటూరివడంగి యే సరిమయెనజవాబు 

చెప్పగలీగియుండును. ఈక ఖో చమురు 
న్నది, అకజ్జలో లేదు, దీనికి చెదలంటును, 
అది చీకిపోవును అను విషయములు ఆయా 
(పదేశములలో నుండువోరలకు చనీతనము 
నుండియు స్వా భావికము?౫ వెలిసి యుండును, 
అదే పశ్నను ఫారెస్టు యుద్యోగస్తుని అడి 
గినయెడల వృతశా ప్ర (గంథభములన్నియు 
(తిప్పి ఇదినాకు సంబంధించినది కాదు AE 
రెస్టు ఎకానిమ్మిస్టు'' అను వ క్వేక శాత్రు వేత్త వేత్త 
నడగబ'లెనని జవాబు చెప్పును, “ఇట్టిలోప ము 
లను ,నిశారించుటకు ఆయా x చేశములందలి 

“లి కానుభోవమే ముఖ్యము, 

ఇట్టభోకానుభవమును సంపాదించుటకు 
దేశ భాపాజ్ఞాన | మవసరము. స్వస్థలములోని 
'అడన్రలందు పేజలకుత గినంత (వోత్చాహము 

+ కనుపరచి . రయ్యాపదేశములయందు కాన్దా 
న్మాలను వృద్ధిచేసి" పకక అడవిళాని సల 
సాయమునూ ' అక్క_డ్లచే " తగరూపములగు 
నామానులుగ చూర్చి అవసరమైనవోట్ల కం 
మకి చేసినయిడల' “ఇచ్పటికంట అడనులు ననా 

¥ GQ, చెరాఠి14రి ర్వ 
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ఫలము నొసగుననియు, ' దీగ్ దిశేమున్గుః భె న. షరిన్యూణిములో రమారమి .అయిధవవంతుం 
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పేరు చెప్పిన (శోజలకుగల్ భోతున్మును అసం + సరిగాదు. ఏలయన సి దేశముఫందలి యాష్ 

త్స ప్తీయు, నగించిపోఫును. | సర్వ సమముగాపం చబడియుండకొ ఒక 
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F Ga ఇళ్ళ (| d Ey చే 11 ar: 

సంయు క్లోరాష్ట్య్ర)ను| 100,402 | 10,885,108 | 440 | 4174 కి పాళ్లు 
బంగాళొ దీశము.,.| 11417 | 52,468,818 | 470 | 70116 

పంజాబు ,..| 97,218 | 19,781,722 | 280 | 8788 | 8 
భాంభాయి ౨ 122,978 | 19,587,888 | 159 | 12879 |10 ,, 
మదరాను a) 129,870 | 40,847,857 | 891 | 20080 | 14 
నుధ్యపంగణాలు | 99,608 99100800 189 | 21384 | 21 
అస్వాము «| 74,501 | 88,229,865 | 446 | 28905 | 80 

రాత 6౨౦0౦ ౧౨.౧౧౨ 

ల pao 

బ్గా | 108,887 | 987,598 | 91. 6227 80, 96- 
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అడవులని క్లీక్ణయ,. గ స్ మొక (ప దేశములో అడవిచాత్తుగ లేకయు 
లోను, కోన్ని స్వదేశ రో 

జుల స్వాధీనమునందున్ను కొన్ని పజల స్వాధీన 

మునందును న్రన్నవి, 191} సంనత్సర్థపు 

లెక్కల ప్రకారము 248, 478 దవరపుమైళ్లి క 

ఇవి _స్తీర్ణముగలలఅడవి పీఎదూ'బేశము నంచు తరులు తెలియగలపు. 
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నించిన యెగాల అడన్రలముక్క.. "ఫాచ్చు 
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('ప్రకార్థము ఈ రాజధానిలోని అడవుల వి _న్లీర్ణమును లతల ఎకరములలో 

॥ తేరీ ప ట్రీ స్నీపక్కు, ఛేర్చియున్నాము. 
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ఈ శ్రరబండేము : కండ 29.2 తళ కి 248 హే |" e నచ 

విశాఖపట్నం .., దక్ష + 138 6.6 గ్ర 2 ( 

గోదావరి . 2. 60] 4 152 15.2 917.9 

క్ట క్లూ క 26404 104 6.5 6.5 106 

. లీర్పూలు.. 4 ౨ క0శి 15-2 25.0 25.0 41-8 
న తనన అం మస్రీ 

య" మొత్తము ,, 1160 877 78.2 82+ వదిల 

మధ్యఖిండము : బళొరి లి 298 19.5 102 o fed 14-7 

' అనంతపురం = . 871 11:8 188 “48 12.9 

*  సంటూరు “0 29.1 18.4 10.1 "రి 17.8 

కడప 4 లం శ్రి22 9.6 225 11.6 86-1 

"శాలూరు = 2 2042 | 94 18.8 | 4-7 20.2 

4 ఇంగల్ పట్టు . 12.8 ర 61 18 10.4 

చిత్తూరు . 11.5 ఉర్ 12.9 ర్ి 80.5 

మొత్తము ... 182.0 86.8 95.1 87.5 20,6 

" దహీణఖండము:; శార్హార్మాడ్ =... విఈరా 10.9 ౧ 145 47 80.2 

. సవుతార్మా_డ్ *.. 241 152 8.8 2.1 8.9 

' సేలం . | 81.2 1.1 20.0 9.2 29.4 

న్ * తిరిచిశాపల్లి ... 22.5 1ర్మర్ ” 6.9 2.1 97 

= తంజావూరు 1 158| * M14 * 43 041 0.7 

ఆ మధుర శా సం? 15," 92 4.2 2048 

రామనాడు 144 44 2.6 “1.8 0.4 104 

° ఒచిరునత్ొ జేలి ... 17.0 12.0 రం 22.7 12.6 
వు . టు శా ధా _ ౬ 

“మొత్తము. 4, 162.0 90.5 71.8 28.8 17.4 

పడమురక్ణాండేము; దక్నీణకన్న డేము. బిర, ° అ 82|| * 11% 51 19.8 

మలనార్ ,., 86.9 1.8 285 శిర | “ 9.7 

° నీలగిరి a. 6.5 9 *‘*45 రడ రార 
ఠి శోయంబుక్తూరు. = అర్ధ గ్ర 251 20.4 150, «a 880 
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చి *  మొర్తము wee) 1140 4 48.6 క మా | 27.2 23.7 
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జనసంఖ్య హెచ్చిన కొలది అడస్ట్రణ * న క్రేయుంకును, [| క 

యొక్క ఉపయోగము హెచ్చుగ న్తుండును , 
గాని అడన్రు లున్న వోట జనసంఖ్యి హెొచ్చుగ 

నుండదనియు జశసంఖ్య "సొమ్సుగ. నుని 
చోట అడళ్రు లుండ్నేవనియు తెలియగలదు. 

ఫాశెన్టు' డిపాష్టమెంటువారు అడన్రలను 
రిజర్వు అడస్టు లనియు, 

అడవుల తీగగతులు, 
సంరతుణలోనుశ్న అడన్ర |* 

లసియు పబ్దికుఅడన్రలనియు నూడివిధము 

లుగ విభజించియున్నా రు, 

కల పళాఅకుగాని, వ్రతర అడవిపడార్థము 

“లకాఆకేగాని, న్ | (శ 

వాహములను సంరత్నీం 

చుటకుగాని, మజీయీ ఇతరకారణములీవలన' 
గాసి శాశ్వతముగ అడన్ఫలుగ నుండుటకు 

ఏర్పాటుకాబడిన భాగములు రిజర్వు అడ 

వులనబమును, 

ఇాశ్వతముగ అడవులుగ నుంయట్రయు 

నిశ్చయముగ నేర్చడ క, 
(పస్తుతము (పజలు తమ్ము 

రిజర్యు, 

* చంరతుణ, 

ఇచ్చ వచ్చినట్టు 

పెంపును నాశనము చేయకుండ కొన్ని తగు 

నిబుధన లేర్చరచి ఏవోకొన్ని చెట్లనేకాట్ట 

నిచ్చుచు సర్కారు సంరతుణలో, నుంచు 

కొనిన అృడన్రలకు సంరకోణలోనున్న అడ 

లనిపేరు. సంరకుణలోని అడన్రఅళో అవనర 

మునుజ్బ్టి కాన్ని అదర్పులను రిజర్యుగా 

మార్చుదురు. మజికొన్ని అడశ్రలు ప్రజల, 

+ కుపయోగపడునట్టు కొన్ని నిర్ణయములతో 
౧౧ శి శ; 

శ 

నరికివేసి అడవిమొక్క ] 

పట్టికల తధగక్తి వీథాగముశాని కోన్ని 
యీడవుమ్టీ పై 'నానికంెటు 

. ఎక్కవగా వజిపికువిడినై 

చేయబడును. ఇందు కొొన్నిటితేని. ఫలస్థాయ 

మునుబాత్తుగనిబంధన లే “లేకుండ (పుజభుతేమ 

ఇచ్చనచ్చిన ట్ల టు ప్రయోగ పరచు గ ననచ్చును. 

1001. వ్ నం] పు 'తెక్క_ల (పకొరము 

సళ్మారు కిందనున్న 9౨,0%898 చదరపు 
మళ్ళ అడవులలో 88, 140 చదరపుమైళ్లు 

రిజర్వుగాను *10, 488 చదరపుమైళ్లు సంర 

తణలోను మిగిలిన 1, 09, 741 చదధపుమైళ్లు 

తరగతి విభాగము వేని పన్లికు అడశ్రలు 

గౌనువుంజెను. 1911 సం! రపులెక్కల పకా 

ఇ అ 
చ 

పది కర వ 
నగి 
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ఆద 

రము 2,48,478 చదరపుమైళ్ల అడవులలో ' 
96,837 చదరపుమైళ్లు రిజర్వుగాను, 8057 
మైళ్లుసంరకు:ణలోను, 188,584 మైళ్లు తరగతి _ 

విభాగము లేని పఫ్సీకు అడనులుగా "నున్నది. 

ఈపదిసంవత్నరములలో అడనుల పి స్తీర్ణము 

నూటికి 15_వంతు హాచ్చినట్లును కెలియస 

గలదు. కాని ఖేర్షగతిలేని యడనులలో చాలి 

భాగము జనసంఖ్య లేని బర్న్హా మొదలగు 

(వజేశములలో  చేరియుండుటజేత “తరగతి 

'లేని అడవులు అక్కకు సహ్యాద్చుగా నున్నట్లు 

కనబకుచున్న ను జనసంఖ్యగలచోట్ల లెక్కలు 

చూచిన తరథత్శివి భాగముకానిఅడవి బాత్తుగ 

తక్కుూవగ నున్నట్లు తెలియగలదు. 
1011 "సం॥ రపు లెక్కల ్పకౌర్మము తర 

గతిలేని 188వేల చదర పుమైళ్ల బరార్తుదేశేము 

కా 

క 

a 
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నందు 111 వేల చదరపుమైస్తున్ను రెన్నాను ! 

సందు 22 వేల చదిరశ్చీ వైల్లును తోరతిలేని . 

అడవియున్నది. 8 * 43 ల! థి 
+ 

: సంయే క్ష శాన) ముల యందు 80 చదరపు 

మైస్గను, . పర్గజోబునందు 1819 ° చడరోపు 

మైకును, మదశాసి నంటు ‘Hol చనద 

,రపుమైళ్లును, మా త్రేముగల్బవు, ,నుధ్య పర 

గణాల యందును, బొం భాయి . యందును,” 

బంగా శాయణ్ఞిమున్ను ఈభాపతు అడవి తోచే 
| వేదః ఠి 

' దీసనిబట్టి జనసంఖ్య ౌచ్చోగ్ లేని దేశ 
ములో ,తరగతి విభాగములేని అడశ్రలు 
హాచ్చుగనున్న ట్లున (ుజాభివృద్ధి హెచ్చిన 

_ వోట్ల బాత్తుగ , అడవి శేనట్లును తెలియ 

గలదు. 

ఫారెస్టు డిపాన్టుమైంటువారిపని మూడు 
పవిధములమునది, 

౧. మొత్తము మోద దేశ మునకులాభము 

గల్లునట్లు అడవులను వృద్ధి జేయుట, 

ల అడవుల సమిపయులోనుండ్తు చుజల . 

' కొ యడన్రుల వలని సదుషాయములు అక్కు. 

న ల్ో 

వగ కలుగునట్లు చేయుట. 

వె” అడవులలో నుండివచ్చు ఫలసాయ 

మును ఎట్టు కర్చుపరచిన ఎక్కువ యుప 
'యూాగకరమో ఆపద్ధతుల వెంబడిన దానిని 

పరచి సర్కా-రునళు అడప్రలవలని 
“ఆదాయము హాచ్చు అగునట్లు చేయుదీ. , 

-ఈ _ మూకువిధులను ఫారెస్టు డిపా స్ట 

ఇంటునారు మున రాజ ధానిలో నెట్టు నెర 
శ్ 

eee [కింద చూడగలరు. . 

పండూ దేశములో అడశ్రలను గూర్చిన 

' మొదటిచట్టము ౧౮౬౫వ తి ఇ 

దది చటముబం, a 

ఖ్ ఆరం + సం! రములో పుట్టియు 

న్నది. రయితాథీనమూకోని భూమియంతయు 

సర్కారు 'సాత్తుఅనే పునాదినిబ్టి ఈఅడ వుల 

చట్టములు ఏర్పడినవి. మధ్య రాష్ట్ర ములలోను, 

పంజాబుతోను,బర్మాలోను, "బీహారు, కరార్డు, 

నంయుిక రాష్ట్రములలో ను మొదట 
—D రు 

= J బటి పుటివవి, కొన్ని నిబందన | లీచట్టమునుబట్టి పుట్టిన 

వివ్నటి ౧౮౮ స్థం! రమ ౭వ నెంబరు అకు 

(పకారము (మ్మదాసు రొజ భానియు, బర్మా 

త్ర ప్పతే క్కి-న] హిందూ 'దేశములోనిఅడవులన్ని 

యుఫారేస్టు చట్టములలో చేరినవి. 

౧౮౮౧), ౮౭ సంవత్సరములలో లోయర్ 

బర్మా అప్పర్ బర్మాలకును, ౧౮౮౨ 

మ దాసునక్నును* ౧౮౯౧ సంవత్సరములో 

పల మెఆక్టులు అములులో లేని అన్ని ఇతర చేశ 

ములకు ఫారెస్టు చట్టము లేర్చడెను. ఈ ఛట్ట 
వప్ లే చేర్పడిన్న తరువాత వయ అడవులు వశే 

కము , సర్కానువారివో, వయీ అడవులు 
ఇతనులవో అను విషయము నిన్దారణ కావ 

లని నచ్చాను. కొన్ని అడవులు సర్కారు వారి 

= వైనను (ప్రజలు వానిలో కొంతవరకు కొన్ని 
హొశ్గు-లను ఆ ఆనుపూ పూర్ణముగా ౫లిణియుండిరి, 

క ఇది 1882 సం రఫు ర్ నెంబరు అక్ల, ఈఆక 
1865 సం॥ రమ్ము డిస బడు శెల లవ తేద గల గవర్న 
మెంటు నోటిఫి శేననుబక్ట మదరాసు రాజధానిలో 
భ్యడాచలమ్ము శేకప్ర ల్లి కౌలూకాలకు "మొట్టమొదట 
అమలులోనికి భచ్మినది, ల 

౧ 
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ఆహాక్కు_లు వారిశెంత వరకు గలవో *లట్టి | గుక్తులకన్లి పట్టుటకష్టముం (గ్రామములసమిోాప 

అడవులలో సర్కా-రువారి సంతహక.. 

గలదోయను ఏ హయములను * నిన్థారణచేయ 

వలసివశ్చెను.* ౨౨౨ శ 
. 9 

ఏదైనను ఒక, అడవిని సర్కాగువాచు 

స్వంత" అడవిగా నేర్చరచ నచిన యెడ్డల 

ఆ|పదేశములోని జనులకును, ఆ (వబేశము 

నందు హక్కుగలదని తోచినవిరికల్లరకును 
తమ అభిప్రాయమును నెల్లడిచేసి ఆ పదే 

శము నందలి వారలు త్రమువహాక్కు_లనుు అ 

భ్ గ్టంతరముల:ని | శతెల్బుక్లానుటకు,' మూడు 

నెలల వరకు గడువిశ్చెదధు. ఫారెస్టు సెటిల్ 

మెంటు ఆఫీనరు అభాపహూూదాలో నొక 

రివిన్యూడిపార్టు మంట్ ఆఫీసర్టును, ఒక్ష 

ఫారెస్టు డిపార్టుమెంటు అఫీసరును జేరి తగ 

వులన్నియు. తీర్చిన మీదట ఫలాని (పబే 
శఛములు సర్కారు వారిస్వంత్ర ఫా రెస్టు అని 

యు ఫలాని (వదేశములు వారి సురతుణ 

లోని ఫారెన్షు అనియు నిర్థారణ చేయుదురు, 

సర్కారువారు రిజర్వు చేయుదలచుక్లొన్న్న 

డిమార్కే_నకొ (సరి అడన్రల్బసరిహడ్డులు స్పష్ట 
వొద్దుగుర్తులు.) ముగా తెలియుటకుగాను 

గుర్తు లేర్చరుచుదురు. ఈగ "రులు జనసంఖ్య 
విస్తారముగా లేని పెద్దపెద్ద అడవులలో నెట్లు 
న్ననుజళసంఖ్యయు ప వులును 'పెచ్చుగల 
(పబేశములలో మిక్టి-లి స్సష్ట్రముగ నుండ 

వరెరు. లేనియెడల ఈ క్రనుణ లను సులభ 

ముగ కనిపట్టుటకు ఫా "రెస్టు అఫిశామలకునూ 

కష్టమే, ప్రక్య్శభూముల అదిగా రులకును 

ములో. రిజర్వు లజ నశ్చలున్లు యొడల వాటి సరి 
* హద్దుల ెజ్టరంగుపూసిన పెద్ద నోటీసు 

"వ్రలకా పరులు చూ కుక నుటకు స్పష్టము 

శైలియవ లెను. 
LS ॥ 

* ఫారెస్టు! రిజ్మర్వుల సరివ్యాద్దులు వంక రట్షింక 

భాగము ౬జర్యులోనుండి బయిటకు. పోన్రట 

"శకెనను _ సరొధార్మువారు బి ఒప్పు క న వ ఇసి 

వచ్చును. వంకరటింశలగాను నన్ను మెడ లఅడవిని 

కాయునారలకును కస్ట ఖైటవారలు 

(తేమ పశువులు వూ శాలు ంసద్యరోనన్నవ 

బై బైటనున్నవో 'కెరిసికునటయు .కప్టమ్యు 

అడవుల సరిహద్దులు [గొమముల సరివాద్దులవ 

రకు వ్యాపించి యున్న యడల చెదరుపళు 

+వులువచ్చి అడవిని పాడుచేయుటకు ఏలు 

'పాచ్చుగానుండును, _పజలకును పరిపాలకుల, 

వలన 'భాథీలు హొచ్చుగనుండును. కాబట్టి 

రిజవ్వఅడవులను డిమూనే 

పుకు సాధ్యమైనంతవరకు అడవికీని "రై హౌధీన. 

భూములకును అరమైలుభూరు మదునను 

పన్టీకు ఫాశెస్టుగా నుండవతెను, "' 

ఒక్షొ-క సంనత్పరమునకు లతులకొలదధి 

మనుష్యులను. జంతున్రలనుశి ంచి వేధిం చుట 

కం (పట్టీచూడు) అరణ్య పాలకులు తమ సరి 

హోనులన్గుదిట్ట' “టుయుకొొని, సిమి స్త లీ యొక్క 

యుప చమూ గ్నము తగ్గింప (పయల్నేరాపవలెను. 

జనన సంఖ్య హెచ్చుగ నున్న + చోట్లడవిచుట్టును 

౪౧ 

ళీ 

ణ్ 

శ్ 

పలకల్పను కట్టవలెను. స | 

రలుగ్లానుండక లేన్న గానుండవలలెను. . కొంత _ 

గావ్ జేయున 



శి 

'జఒ3ర్ట ౯ 'అడన్రలు, | | నం క 

నలెను. అగ్రామదు లోనుండు , ప్రశ్లున్రీలకు, గ్ళుంచి తగ్గించుట యు సము. 

సదరు అకవిలోన్గుండు శేతచాలదచీ ఖోచిన |. 2, ,ఫస్థతము' అపషవులలోనుంద వంట 

బైల 'ఫ్రదర రులక హ్. పశు | ఇైఐకును అమ్ము వేయు పద్ధతులలో సన న నే నను 

వజ సం ఫ్య 3 యేర్చరచి, అ ఒసంఖ్యకు భో పములున్న నా అ్లున- ప్ అట్టిమూస్టై ము 

వ్? ఒఫ్ చను లం ను CY aa 3 aa లు p 

= dep శనిడదీసాకొను హక్కు. "అను నులభపరచుటకు ఫా రను క మిటీవా శీ 
ur పంచాయికీ దార్లకు 'యిచ్చి'వేయ చన సలహాను చెప్పగలరా. ? 

నతెను న తరగతి లృడవ్షలలోసొమా ళా 
ఎను అయిత్య 3 జ ఇప్పుడు సర్మా-రునాగి పనతిసరి 

వము న్ 6 (1 కము 'క్లుమియు సువేనుక్క అలేమ. 
ల 

[క్రి 
ణ్ 

తుచుకొ నదర . ॥ క 

౪1 గ వస్తుతము ఉపయోగమీులో నున్న 
లు బస * 

మేత చీటను (పక్ణిటు) పంచిపెట్టుటలో ఏదేని 
ణం ఆ 

మార్చు చేసినయెజేల చక్కగనుండునా? | 

సవిధమ్వున మాఠక్చు చేయవలయును.? 

జవాబు: చేయవచ్చును, అనేకచేట్ల 

పద్ధక్రినేకీసి సి వేయవలెను. ఎక్క ఢైన 
నుంచిన యెడల వానిసి పంచి పెట్టు ఏర్పా 

శ్. మైకము 
మ 

జీతు (గామస్తులకే విడిచి పెటవ'లెను. 
ye ul లు 

Yi. కొన్ని (గామముల* సమో పమున 

చిన్న ప అడొవ్రులు చెల్లా చెదురుగాన్ను | 

 అవవులనూ వాస్తు జ్లిపారు 
ల రు 

హు 
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లేనైనను వేయన లెనా? ఎట్టిమార్చులు చేయ 
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కుక్గావలసీనవి _్రీనములను పంచి పెట్టు "పెత్తిన 
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1. (గ్రామముఅ (పక్కనుండు అడన్రులు 

ప్రవస్థయ కావలసిన పశునల మేత, వంట 

చేజుక, 'మొదలగునాసిని 
& 

పసిరిక ఎటున్ర, 

తగినంత సప్టయచేయ 'వేశపోయిన వోట్ల టిడి 

యీకారణముల చేత కోభిగినదని క మిటీవారి అభి 
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"శాశ్యితమున (పజలయుపయోగార్థ మేథా 

టుకాబడిన అడఫ్రులు నాశనము ,కాకుండ్లు 

టకును కనిటీనారేమి సలహానిత్తురు ? 

జ అడ: వులన్ని టినీఒక్క శ్రే విధముగ జూచు 

టచేత నిదివరకున్న, "లోషమేులు కయపచు 

న్నవి. "ఈలోపమును సవరించోటశే కమిటీ 

వారు అడన్రలను తరగలి వారిగా ఏడదీసియు 

న్నారు. తొము ఇెప్పిన ప? కారమున్ని అడపా 

లను విడదీసీ సాధ్య మైనంత వరి కు *కిందితేర 

గలి ఫాస్టు సృగ్యోగస్థులకును పచ్షెటూరి 
(స 

(పబలకును' సరిదిథము లేకుండ బీసిన ముసల 

మెని చెప్పిన లోపములు “నివారణ అగునసి 

కనిటీవారి అభి పాయము.. 

xii. కమిటీవారు సలి హోయిచ్చుు బకొ)_క 

పచివలన, స ర్కా-రుకుఎంత తగులు బాటగును* 

జ! ముట్ట మొదట సర్కారునకు జము 

నచ్చు సొమ్ములో కాంతనస్ట్రము రావచ్చును. 

అదియెంత  యుంసునో ఉజ్జాయింపువ్లకూడ 

ఇప్ప లేము. “కాని దీనివలన గబుగ్గు నష్టము 

'పచ్చుగానుండదు, కాంత వరకున్న సు? Ey 

జలకుగలుగు సుఖమునుబ్యి పోల్నిన యెడల 

"వెంుత్తముమోద బాల లా భకర ముగనుండు 
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యములు (4): “ఇతర విషయము, ఈనాప్టు 
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త్రము ప్రజలవద్దవసూలు చే య బోకు కొద్దిపోటిరుస్తమువలన 

పారి” కేమియు న్ నొత్తుడు లుగ లేదనియు, వారికి, కలిగిన 

కష్టములన్నియు నీ రుస నాము వనూలగు పద్ద తులను 

బట్టి పుట్టినవి కాని పన్ను ఇచ్చుకొనుట యందే వారికి 

భార మేమూ త్రము లేదనిగయ్ము కమిటీ వారి అభిప్రాయము. 

౫నెల్లూరు జిల్లాలోని అనేక క్రో త్రియ (గ్రామములలో, 

పశువు ఒక్క_ంటకి రూపాయిన్నరవరకును వసూలు 

శేయుచున్నా రనియు, _ చెంగల్పట్టు జిల్లాలో ఒకజత 
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న్నారు, రామ్నాడ్ జిల్లాలో ఒకరిద్దరు రయితులు ఉా-వి 

తముగా ఆడవులలో పశువులను మేపు కొననీయవలసిన 

దని కోరుచు డిల్లీ దర్చారు సమయమున కింగు ఎంప 

గరు గారికి "సెల్లిగామును పంఫుకొని యున్నారు] 

కొంధణ శాన్ నొఫ లెన్సులలో ఫీర్మానములును పోశి 

యు న్నారు,” ఇవియన్ని యు కమిటీవారి నోటీసులోనికి 

వచ్చియున్న వి. పశువుల నుచితముగ 'మేయనిచ్చుటయే 

గాక్రయు-చితముగవంట చెజురును తీ సికొనిపోనిచ్చుటకును 
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ఉచికమన ఆకెవెంటను_ ఎత్తుకోని ోంచ్చకును 
“వ్యవసాయపు పనిమట్లక్, కాగల సీనకలవళ్ళు త్రీసిక్షొ 

పోన్మిద్చుటకున్ను ఇది యుది అనశేల్క' లూక . 

+ అడవులలోన్ని యావత్తసొత్తునే తౌమ్జుళిప వయోళించూో 

“ కొన్మటకు గాని? పొడ్డుజేసి కొనుటకు-గాన్నీ తమ శేస్వాతం 

' త్రయేండవల సీన్గ్దదనిధయంత సర్వవిధముులై లేన కష్టీవాట్లను 

“అఆ రమూరినారలు 

త్రీని వేయవలసిన దనోయ్యు పశేకచోట్లు, (ప్రజలందరు 

కోరచువల్చిరి, అయితే అనంత వూరు జిల్లాలోమా త్రయ 

మేకలను అడవుల ల్ఫొన్ఫికి రానియ్యకూగదనిచైప్వుకొ నుచు ' 

నచ్చిరి” WE 

“మహర జిల్లాలాజ్ఞ కొందరు జమోరేదొరుల అడవుల 

లోనిరయికులూ ఏ కట్టుశాట్లునులేక అడవిని కొట్టు 

కొనిష్తోవ్రేటచేత సదు అడవులు కీ శ్రుమ్మగ నశించీ 

పోవ్రటయీగానీ ద దగ్గరనున్న శుధుర పట్టణియులో వంట 

ఇాజికు వెలయెంకేమ్మా త్రము మీరే దనియు అజే 

జిల్లాలో అయ్యలూరువడ్డ , తొప్వుసామి కొండమీద 

కలపతో నిండియున్న సర్కారు అడవులను బోడీగాం 

నిలుచున్న జైమించారుల అడవులును, ఒక దాన్మిపక్క 

నొకటి యుండుటజూచిన ఆళ్చీర్యకరముగా నున 

దనియు” కమిటీవారు చెప్పిరి 

మెని చెప్పిన (ప్రకారము ప్రజలు ఆడివి ఫలసాయ 

“మును చికేముగా నెత్తుకొనిపోవుటకుతమకు హాక్కూ.ఎందోీ 
. జేతకకలదని మొర పె వెట్టుకొనుచున్నారో యను విషయ 

మును కమిటివాళు ఆలో-చించి ఈ క్రిందిశిరీతిని "తెలిపి, 

ఉచిరశకాలమున్సీండ్కి అడవి ఫలసాయమును వార 

నుభవ్వించు చుండుటయు ఒక యూర్థినిచేరిన యడవి 

తమ చేయని" కలంచు చుండు 

టయ్సు నిట్టి యాశకు కారణమని తోచుచున్నది, 
ఏబది సంవత్సగముల కిందట. దేశములో సగభాగీము 

అడవిచే గప్పబ డిడున్న ప్పుడు అడవిని కొట్టుకొని 
హోయినవారలు 'ప్రజలకొక యుపనకాళరయే చేసిహా రని 

చెప్పవచ్చును. ఇప్పుడు ఒక్కొక జిల్లా లోనిరయితా 

ధక్టపు భూమి శెట్టికిశెట్టు జాచ్చికీక్టిన్న ది, మ్రనము 
పీల్చు గాలికెట్లు సెలశేపో అప్టేచెలళేళ పడియురిడెడి 

వంతు ఇెజక్టునటీయున్ను ఒకటికి 15. రూపాయల చొప్పున 

ఇప్పుడు "వలీ యేర్చడినది, ద్నినిబటి ట్ర పస్టుకప్రు వ్రు స్థితి తే 

ల ల బల 

తెట్టు మారిహోయినేనో తెలిసి కొన వచ్చును.” 

““ఫూర్వశోలమలోన్గాడ, ఈరాజధానిలోనియడవ్లు 

అలోనుండేసాత్తున్లు ప్రజలు ఉ-చితముగతీ సికొని పోయిరని 

ఇెప్పుటకోలీలు లేదు. 1694వస్తం॥లో బందరులోనిఈస్టిం 

డిం కం ఉనీవారికి నోల్యారీడ సుల్తానుయిచ్చిన 

ఫర్ మాచాలో పశీన్ను పేళకును వంట"చెజకునకును 

ఇయ్యనలసిన కియొకపన్నును వారికితీ సీజేసినట్టు కని 
జుడుచున్న ది, గుంటూరుజిల్లాలాే1797'సం| లోపళున్సుట 

మేతకు పన్నుశ్నీట్టు అప్పటి లెక్కల వలన కనబడు 

గ చున్నది. 18లో 'సంవళ్సరములో ఆజిల్లామిద సర్కారు 
నళులవురోంపొయలున్సు నల్లూరుజిల్లా మోద లమావఏబణి 

చేలరూ పొయలునుజనువచ్చియున్న ట్లు తెలియుచుస్న దెం 
య 

ఇతర జిల్లాల లోకూడ * మైనము వంట చెజకు, గొెక్టల 

మేత్క మేకలమేత్క వెట్టబంక్క బెరడు మొదలగు వాని 

మోద కొంతపన్ను్ను విధింపబడీ యున్న ట్టు తెలియు 

చున్నది 1 
Uy 

వ్యవసాయపు పశువులను ఉచితముగా "మేయనిచ్చు 

టనుగూర్చి కీమిటీవా రిట్లప పొయపడిరి. 

“ సామాన్యముగానుంచిన్యవసాయ పు పళున్రలను మేతే 

కొరకు ఆడవులకు పంపే సంపరు, ఇందులకు నాలుగు 

కారణములు కనజిడుచుస్న వి. (1) పశువులకు వ్యాధివ 

చ్చుననో భయము (2) అడవిమృగముల వలని భయము (శి) 

పశువులకుళ్ళేగినంత మేత ఆడవులలో దొరకదని భయము 

మో త్తనిగోలలలోనడు చుటకు అలవాటు పడినబరు'వై న 
| జంతువులకా ల్లీ బండరాళ్ల మాదనెక్కుటనలన వెడిపోన్సు 

ననుభయమొ., "కాస్స నెల్లూరుజిల్లాలో “కంచెలపద్ధతి” 

అనగా కంచెఒక్కంటి కింతేయన్సి నడ్డీసెంచిన వీళ్లను 
గుత్తకు తీసికుని వ్య సాయ పు సకువులను అక్కడిరయి 

న్రులు మేతకుతోలుచుండుటను "మేము గమనించి యు 
్నాము. ఇంటివద్ద మే శ్రటక నెల కిరహాపాయ లగు పళు 

వునకో సర్కారుబ్ఞారువిధించిన మాడకణాల పస్నో ఎనిమి 
దణాల పన్నో “తీపి వేసిన ఎంత! విధించిన . ఎంతో? దీని 
నొక ,లాభముగా ప్రజలు గ్రహింపఠు, ఒకచేళ ఈస్టల్బ 

* పన్నును కొట్టివే? స్సను అడవులలో "కా ఫుదములుండి 
కూలికి పశువులను మేపు లంచాడీ ఇవాళ్లకు లాభమే 

Xo 
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% లం నాం సి 

గాన్ని. నిజముగపశునుల అధికారుల శేఘియులాభయి 
కలుగదు, ఈలం'నొడీ వాళ్లు సకునులరో తేలక్రింతనియేగ్న 

గదుకోని తన్నః ఇ గ్భులతో పొటు సరళ్థారుష్షుత పన్ను 

కూడ తామే "ెట్టుకొంద్నురు * ఒక్ష వేళ ఈ సన్ను సౌచ్చే 
అనికపుటీవారు తరీలినను, వ్యవస్యాయపు" పళువుఠీకు 

పన్ను లేకుండ జీయవటిసని రోగా బెం-చినను, వ్యవసా 

యస్తు పళున్సులీవో యితరపశువులేవో శలిసికొనుటకు 
సర్కారు , ఊది నోగ్యోగస్థులకు తగిన సదుపాయములు లేవి, 

ఒకొక రై గు భ్యవహాయముబేయు భూమినిపట్టివాని 

పకున్సులను, బిక్కు -(ప్రశాగము గొని న్నిటినీ అడవిలాగో 

"మేయ నీయశచ్చునని తోలిలినన్సు. అదికూడ నై తులకు 

అశీకఫిధముల చిల్లగవ్యయముకున్ను. ఒత్తుడు నకును 

కారణనుగును.. వ్యాబట్సి ఉశికోముగా మీయునిచ్చుట 

నటన (సబలకి రతీ గా అగి ముంచడనికమిటీవారి అఖ్సపొ 

యము, " i 

ఆడని (ప్రక్క లగాని అడవిమధ్యను-గానియున్న 

(గామముబలోనాండు సళువ్రరిక న్ని టికని మేత నుచిత్ర 

ముగా నిచ్చుటనుగా"ర్సి కమిటీవారి, అఫిపైయము. 

“కముటీవారు పరీతు వేసిన గయిశులందరును ఏక 

గ్రీన ముగఅడపి సక్ళా.నుండుగామి ఫుపళువుల ల మొదటి 

హక్కు... నీయవల సీనదని అభి ప్రాయస్థడీ యున్నారు, 

తుటపుయమును 1ఏ9ర్ నం! తానీ రవిన్యూ బోర్డు 

వారు గకమునింయీణ భలానణడభియందు ఇన్ని సశున్సులరు 

జగ జీంల్్న లని డీసీ)కు ఫారెను అఫీసి ఇమ్మొట్ట 

మొదట "నేగ్సగ దుకొని కిట్లను (Permits, (గాము 

కోని పశువులే మొదట మ్స దున్నాడు, ,అియినను 

ఈపెసిజెంసీలోని అ చే అడవులు నిదూడ గా, ఏవో 

కొన్ని టిలోంస్ప తక్కిన అడన్రబభబోరిగినంశ మేతే 

అన్ని సశునలరును నొరళటుని తెలియుచున్నది, ఒక 

చే అన్ని. పశువులును ఉచితముగా నే , సాయనచ్చు 

ననినర్మాంరఖామో అభి సొయ సజేనను, (పక్క నుర్గిడు 

(గ్రామముల వారి సకున్ర'లే ఎమ్క్ముముయీయునుగాన్ని 

దూర బేళఫు "సశున్రలంరి ఎక్కు_వ్లగ (రానేరవు. అడవ 

అలోనికి మతముగాణే సళ్మున్తులనే చానిచ్చునానికి 

స్రూరిగమేత నొరుకునట్టు'సళ్కారువారు. బేసీనప్పుడు 

౧ దూరి సళున్రంను గూడ నుూది?మూగ మే మునిచ్చుటక ౦తేగ 
ప! 

జ శ 

అవస సరయు క్షస్థపడే దని కమిటీ వారిఅభ్లి పాయ పడు. 
చున్నాటిి | " మ 
, “ఒకవేళ్ ర్రయితుల కింత. నసదుపొటము చేసిన 
అనాది నుండీయని అడవులను "పాడుణేధయు నలివోటు + 

గిలవారగ్నుటచేత వీరికి నమణేతిలోనీ సౌమ్ము సెట్టి హను 

క్కొ_నినప్పుడుగాని సరా ళో వారిచ్చు సదపాయ 

ములయొక్క_ "వలువ కెలియమ్" ఏదోకొంతశేటు ఏర్ప 

రచి , అడవులను (గ్రామస్థులు వాగుగ “పించి నప్పుడు 

| ఆశేటును కగీరమనట్లును, నాశేషేము చేసి సినప్పుడు 

దానికి రిక అశేట్లను హెంచ్చించునట్లును ' జేసిన 

యెడల ప్రజలకు (పోత్సావామ్థగానుండున్లు. బీ నొంశూయి 

రాజధానిలో ఈ (ప్రకారము చేసియున్నారు” 

ప్రజలుపరెచ్రకొను అర్జీలు ఎంకే వరకునిజమ' అను 

వివుయముక'మిటీవారాలో-చించి యిట్లనిరి, 

ఉజ్బక్ర్య్యా కై తు ఏబది, అరువదిమైళ్ల దూరమునడచి 

వచ్చి వందలకొలదిగాగూడి కమిటీపారితోమనివివేసి 
కొనుటకై రోజులకొలది కమిటీవారి మకాములందు _ 

పడియుం డెడివారు.. (ప్రయాణమై పోవుమార్షములలో 
అడ్జ్డములుగొట్టుచు. తమవాధలను ఆలకింపవలసినదని 

(బతిమాలుకొ నెడివారు, బఒక_కచోట కమిటీ వారా 

శ 

లన్నియు వారి తోలలలోగాని _ నిజముగాెనేీలమోద _ 

కనబడలేదు. కాన్గియేదో యొక నాధ లేనిద్చే కై తులింత 

కస్టపడి బహుదూరము బేల వచ్చెదరు? ఇదిగాకఅడవుల 

+పరిపొలన వఏిపయములలాో గవర్న మెంటు వారియొక్క ' 

యు బోర్డు వారి ఆయుూక్క_యు తీర్మానములున్సు శాం 

(గ్రాసులలోను కాన్ఫ రెంసులలోన్సు కాససననిర్మాణ 

సభలల్లోను_ జరుగుచుండు తీర్మానము లును ఇవి 

యన్నియ్యు ఒక్క ేపాట పాడుచున్న వి, ఎన్ని సదు 

 పొయములు (ప్రజలకిచ్చినను ఈ చేశములోేని అన్ని 
డిపార్టు మెంటులలోను సా శెస్టుడిపార్టు మెంటును పజల 

నానాటికి ఎక్కువగణనే దూషించుచు న్నారు. ఫాగెస్టు 

చట్టములనే అతిశ్రమించి నందులశై శితులు అంతో 

కంతకు -హెచ్చుచున్న పి. దీనని బట్రైచూక శః అసం 

తి వీకి తగినంత కారణమేదో యుండవలయును. అడవి 

(ప్ర దేశములను నిర యించుటయందు గాని ఆ అడవ 

An " 
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చగేట్టకుబోయి  పరీక్నించినప్పుడు వారు వెప్పువాధ * 
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బలో పనికేయః పద్ధత్తులయందు గాని ఆ పద్ధతులను 
అమలుకోనికి 'తెచ్చువిధములంపంద్ధు గానో శ అటు ర్రార్రం 

సం 1 * శ ముంంవచ్చుకు.2 4 
క్ష . 

= కమిటీవాఘ పరీక్నీంచిన (ప్రత్తోల్లా , యీందు 

(ప్రజ్ళట్లు మొర పేట్టా కొనిరి, 
బజఫ్వ్పులు గ్రాశులప్ఫ్టువై శార్గ నస్రు భూములకునీ 

దన్తిరనున్న ననియు, “లరాతే బండలు, (బహ్మ జెముడు 
ముళ్గుతప్ప వేశేమియులేని గొడ్డునేలలన్ని టిని అడ 
వము గామార్చితమ్యు ఇవాధించు చునా్టరన్మియ్యు ఆడేవుల 

సకివాద్దులు పాము మెరకలవలె వంకఠరటింకరలుగా 
నుండంటబేర వ్యవసాయపు చాకులు ' తమ పొలములకు 
పోవుటక్టుగాని తమపళువ్దోలనిటునటు వెదిరిపోకుండ్య 
వో లాకొని పోవుటకోగాని సోధ్యము-గ్మా ఖభండనున్న ద 
నిమ్ము కేమక చేవాలయముతిక్ళ పోవుటకు మౌర్షము 
జేకండ జేసిరనియు, పకువులుమేయు వీళ్లను అడేవుల. 

ఆడ్డ దుడ్డేముళుగ మాని నిచేయుచు పశువు 
"మె3 చెకుండ 

డవిలోని భామా ఏది “వెలు 
"తెలిసికొన ఎలేకుండేనున్నా గ ననియు 

ండు పకువులు చెదికి ఆడబిలోనికి పోయునప ప్వుడ్డు 
ఉఅంకళుతోలుకొనిపోయి బం దెలదొడ్డిలో "పెట్టు 

మన్నాకశయుప ప న్న ఇచ్చి మే ప్రకొను వాడుక గల పష 
వబనుగూడ నొడ్డకాపరివాడు చీటినిగొనతో త్రీశిక్రాని 
వన్నుటకు మకచిపోయిన కారణముజ్వేరన్లో కొద్ది నిమి 
మములు దస్షిక లేకపోవుటచేతన్లో 
వ్ొడ్డేభాలో 

స్ 

అందనంతేశుందిల 
చెటుచునా న్నా కనియు అడదవిసరి వహాద్దులలో 

ఆయాసము తీర్చుకొనుటకు విశ్రమించి యున్న పకువ్చల 
మందలను సూడ అక్రమముగా బంటెలి దొడ్డి యందు 
ఇటు చున్నా రనియ్బు అట్లు పెటినఫ్వునం. బందితీసీ 

నుట మగాళ్ల జుల్మానాలనిఎవరో ఒక కొద్ది కర 
“దీ ఆడని యునో గొస్టుడువచ్చి జ్ఞ క్రమముగా ఇట్టి! 
తటి శూల చేయుచున్నా డని, క ఛ్యాఢలను 
పడళేః పక్మవుల మందలను అమ్ముకొళవలసి వచ్చు 
మవ్న కలీ పేక వేళ చేజస్ట్రటుల వద్దకు 
ఒక్ పోన్సాన చ్వ్యాద్దబ్ర అమే. జప్రీటు ( అడవి యుద్యో 

తీర్మానము ఖః 

నీ. 
ట్ర 

ఢోస్హులకు భయపడ చుండుటవే అక్కడ వారు వేయం. 

బాట్మాశాలు వీరు వనూలుణె ీయుదానికంటు ఎక్కు... 

వగా నుండూననియు, తాము'ే సీనత ప్పులకు అన్ని టికిని 

కారకు జె జై శీ అదపీయుద్యోగన్థుని సాయ్య “మెంక నాటియ్ 

జీస్ట్రీటు * ఎదుతీ చాలుననియ్యు తనయూరిసాతు 

క నను తన 'పత్సమునస్తాయ్యము బె స్పీన యడల 

మేజస్తీ)టులు ? నమ్మరనియుు ఎంఠకస్టృప్లడియైనను 
అడవిలోనికి పశువులను పోనీయక జాత పెట్టినను 

పర్మిట్ -వీటినికూడనుంచుకొనినను అడవి 'గార్జునతు 

ఇయ్యవల సీసఫీజు నీయక పోయినయుడల 

జుల్మా నాకు శిక్షలు తప వా లేయనియు, తమన్వంతఅడన్సు 

లలోనుండి పుల్లలు 'తెచ్చుకొనినను వొంగతనమే యగు 

ననియు, తేప్పుచే సిననుశేయకపోయినను గార్డు తృ స్తీ ఆము 
గువరకు అన్ని యుతప్ప్య వనియా, కట్లు, అసేకరై తులు 

చెప్పుచు వచ్చిరి. ఒకరిద్దరు మ్యాక్రమ్కు ఈయందో్య్యోగ 
క్ శామిచ్చునటేసీయోయిచ్చి తమయిస్ర్రము వ వచ్చి 

కఫా చెడ వారమని చెప్పిరి.” 

“రెతులుచెప్పుకొను చానిలోగూడ బూలభాగమయు 
నిజమున్న దని కమిటీవార తెలిసికొని యున్నారు, 
అడవులు (గ్రామమున నంటియున్న మాట నిజచేంశాన్సి 
అది అడవియుదో్యోనస్థుల తప్పుకాదు, అడది బిగామను 
నఠు అథమైలుకంటె ద్యరగనుండ గూడదోని 'చట్టములాోో 
నున్నది, (గ్రామమున్సు వ్యవసాయ ఫ్ర భూములను ఆడి 

బంటిటం 

సుల 
థి 

న 
య 

.ఎరఘునో పెరిగినవి కాని, ఆడవి గామము వరకోను గన 
 రగలేదని కమిటీవారు చెప్పిరి” 

“ అడబీయుద్యోగస్థులు (పజలమోద కొంచెము కట 
నత్వేమును చూపియ్యన్నను, ఒక్కొక్కప్పుడు వారిన 
నులు మిక్కిలి కష్టమైనవి, ఫారెను ప్రా గార్డులయొక్క.యు 
శవా వెర్ల యొక్కయు కూనీలను సారి వినియుండ క గాః చి "లేటు. పశువులుత్యి పోయినవి పశువులను ౧ చమ్ముకొం 
టిమీ అనుమాట్యలాద్ధము. గుంటూరుజిల్లాలాశ మేతలేక 
పశువులు చనిపోయినవసివెప్పు ఊరయందుమాడు వ వం దల కశువులుండ ముసినవోట్స ) తొమ్మిది వందలున్న ప, మాపకున్రలకు మేతళేదని * రైతులు "మొత్తుకొనిన కొన్ని చోట్లు చే వేలకొలది యెకరముల కాళీస్థలములున్న వి,” Roe 

కొ 
నే 

al "టి 

ట్ 



శ 
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ఇ న గ ణి 

ఇ అ డవు Sen | 7 

్ని 

+” ౬దెనా 
చ అల్ల ల్ 

ళం శాబటి కొంతవగళకు ఉశ్చేశ్నకును ఖబద్ధమలటీను 
ఎడమిచ్చినను ఇసన్వుడున్న ౦తో లోతం౫హ్నాకుకోనిన అ 
సంగ్ఫ_సీకి నిజమైన కాగణములు లేకపో లేను, ఒకా 
నొ చోట వాయ. చెప్పుకొను "సిరలన్నియ్య నిజమె వే, 
పదహారు. వదగ పు మైళ్ల యడవిని శ రూపాయలు 
సుధలు 19 మూపోయలీవరకు 'శేతమ్యుల యొక శగాట్ట 

ఇద్దరు మొసం శుంపరరీ కూలీల సపోయముల్లో 

కాపాడ నలసీ నచ్చినప్పుడు, తీనపనిన్ని తానుబే సికొ 
"వ్యా సోోన్సటంయు ఆగ్గడస్థడు బీ రజక భాగం 

ముగా "బీధీతాోినిక ఇ హద్చిస్న సుక మును స్వీ రర రీందుటయుు, 

మనుజ జన్మ మె థీనణళ్యనికని 'నహాజము'కాని అససాజము 

"కాదని వ మణ సొతము, బక్కా సూరి టక మనుసు పద్ధతు 

అక దిగి అటవాటితటినవాడు లౌదచాత హైనినిమారుట 

దుగ్గభిము, పుట్ట విలనట (ప్రజథెబలవంథధముమోద థీళి 

కొనువాడు కాలమున డంపిననొలదిని వాగలను బలవంత 
"సెట్టి శితీంచి తీసికొనును,. “ఇటీ అసంక్ళ పి శంఠవ 
పరిహారము అడవియుద్యోగస్థులకును (క్షజలకునుగల 

సంపర్కంను గొగ్గించుట కసే రీగియు లేదని యెంచి 

ఈ కనిటీవాక  తేనోళ కీ గొలదిని యోచించి కొన్ని 
సలనోలని-చ్నియున్నా రు) 

(ప్రస్తుతము రిజర్వు గానున్న ఆఅడన్ఫులను ఆరు తరగతు 

లుగా. విభిణించుటకు. కమిటీవారు సిసార్టూ చేసీ 
యున్నారు, 

“1, బీళముయొక్చొ.. కీతో్లన్టీతీ అభివృద్ధి సొంయటకు _ 
గాని జలాభారము బను శాహాడుటకు చ నిర్మితము | 

లె నఅడవులును (గామములకును వ్యళసాయ పు భూముల 

కను నమోసమున లేని అడనులును మొదటి తరగలివి, 
రః యడన్ఫలు (ప్రస్థుతిముకలెనే ఫోస్టిను డిపొర్టు మెంటు 

వారి పాసవమున౦ దుండవలయును, 

|i. (గ్రామములకును వ్యవస్యాయపు (ప్రటేశ్మలకును 
దూగముగ గిలీనప్పటికీని కలప మూఖ్రమునగాని వోంట 

'జెణకు మ్తూలమునగాని విలువగల ఫరిసౌయము నిచ్చు 
నట్టీయు, ఇట్టి ఫలపసాయము నిచ్చీటక్టు ముంబై నన్న ఠి 

యుండునట్టినియు, కొన్ని అడప్తేలు శిండకితరగలిలో 

+“ 

వులలోనిక్థి ఇసశునులను | రనిచ్చినయెడల ఏిలువగల 

,యడవి సలసాయమే చెడును. ఈ అడన్రలలో వాట్లు 

అధికణు? నుజడ్భట చేత ఆెనీదలిగడ్డినాడ " సాధారణ ఇ 
ముగ "మొలవదు. శావుననీ అడవ్రులల్ఞో" మేసినపకువులం ° 
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lil. సమ ద్రశ్రేటోరలత జండు? షృర్రలలో, పెంచు 

'సరుగు(ఛాకుతో పులు, తుమ్మతో పులు "మొదలగునవి 

మూడవతరగత్విలోనివి, "3 

౪, గ్రాఫ్టమలను జేరియుండి ముఖ్యము గా పకువులు 

చుయటో కుపరేమోగిరంచుచు. కొంఖ్రవరకు 'చెట్టయభి 

వృస్థికిగూడ పనికివచ్చు అడశ్రలుం చాబల్లవరఠీరగ తీలోేనివి, 

క సరిగా నిర్థారణ చేయుట కష్ట్రము. (ప్రత్యేకము 

క్లప కొరకో ీ కక్సిజిన ఛెండవకరగతిలోని .యడవుల 
కును (ప్రత్యేకము పశువులమేళతకొజకు ఏర్పడిన ఆయి 
దవతగగతి యడనులకోను మభ్య్యనుండు అదివుంస్నియు 

చతరగచిలాతి వేరును, 

ఈ యడవులలో కొన్ని టియందలి చెట్లు మిక్కిలి - 

అభివృద్ధి జెంది మంచిఆడనులు కావచ్చును. ఆచుట్టు 

నుండు (క్ర దేశమునకు దగినంతకలపను సస్లయిణేయు 

టకు చాలి యుండేనచ్చును. కాన్సి ఇందుచే పశు 

వులమేతేను బొత్తుళ నశింపుచేయుటకు చాలినంత 

"కారణము లేకపోవ వచ్చును, కాబట్టి ఈ యజడవులు] 

కొంతవరకు “హాతకొజరును కొంత అడవి ఫలసా 

యముకిొజుకును ఏీగ్చడినవి. “నెల్లూరుజిల్లా లోని కావలి 
యరద్యును చెంగల్భట్టు జిల్లాలోని సాడలూరునందును ' 

ఇట్టి అడవులను, కమిటీవారు చూచియున్నారు, _ 

Ve మటీయెందుకు ను గాక పళువుల వేతకొజ కేయేక్కువ 

యుపయోగసకరమగు అడవులుఈయైదవ తరగచిలాోనిని, 

ఎ ఈ తరగతియడవి రాజధాని పొడుగునను కలదు. 

1890 సం॥ వు _తీరవుల్మపకారము (కొత్స్ -గాజేర్చిన (ప్రదే 

శములన్సి యు ఈత్రరగ తిలోచేరును. ((గామముల్మ ప్రక్క + 

నుండుత్నుస్పలు, ద్భబ్బెలు, "మొదలగు నవన్ని యు వీనిలో 

నిన్నే వీనిలో ప్రర్బూ_రువారు పనిశేసినను లాభముండేదు. 

నంట“ సంర స్వల్పముగా దొరికినన్సు అమ్మ్గూర్రు "దేశము 

నివి వీనిలో పశువులమీళ 'అంత ముఖ్యమైనచిగాదు, ఛీ లకే దూరమగుటభేతన్సు అడవి "పెరుగు (ప్ర దేశములలో 
మిక్కిలి కక్కు. టై నృమతి యేర్పరచినగాని ఈ అడ 

న 81 ర 

ఖత 

దానికి వెల లేకపోవుట చేతను సర్యారునకు కళాలిగిట్టదు. 
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* లను రానియ్యకూదేదు. ఒక వేళ యడవులు (గ్రామము 

కాగిన పశువుల్నే అడవులలో మేయనీచ్చు నెడల మంచి 

జ 

‘ “a + bd 
, 

( సలి క్త జళీం అ “అ డ దేన్టులు 
గా 

న కాకక. ఇ ద కక er] 

పకువ్రలుమేయముకు తగు బీళ్లుగా చేర్పర్థున్లుట యేవ్దీనిని 
రిజర్ట్యు ఫాశెస్టులుగా నుం 'చుటటందలి యుజేకయశాని, 

శ  తయేదియనహేదు. 6 

ల్ వందోనకో న్యపనికి రాని బండేభూములు ఆరవళరగ 
తిలో్థేనను, చవి ఫకువ్యు మేరేనక్యాడ పనికీరావు, * 

ఇట్లుంవిభజించిన లోటా కేరగతుల అడవులను ఎట్లు 
పరిపాలింపవ లెనను వినయమును గూర్చి కమిటీవాకీట్లు 
కెన్సీరి, అ ఠి ఇ 

1. మొదటి పరతి అడవులను" ఫాశెక్ట డీపార్టు 
మెంటువా లే+పరిపాలించకొ నవ లెను, నయ్ పకువులను 
ఎన్నిటిని ఎపుడు -ఈ అడవులలోనిక్థి రానియ్యీ 
వలనో వాలే నిర్ణ యించుక్టెనవ లెను. * గా అడవుల 
లోనికి సాధారణము దూరమీనుండి కంచెలకు తోలు 
మందలను చేర్చుకొనవచ్చును. 

2. శెండవకరగతి అనగా వంట చెజుకు, కలప అజీ 
' వులుకూడ ఫాశెస్టువారి పరిపొలనలాగిస్పే యుండవలెను, 
ఇందు తమ అడనియొక్క వృద్ధి చడకండ ఎన్ని పశు 
వలను చేళ్ళకొనవచ్చునో ఆంకేకం"కె ఎక్కు_వ పశువు 

ధరను జేకియున్న యెడల వానిలోనికి కొన్ని పశువులను 
రానిచ్చునపుడు ఆయ్యాప్ర చేశముల జస్టస సం ఖ్యను బట్టియు 

 న్యేవసాయదార్య అవసరమును బట్టియు“! ఏరే అడవులలో 
నెన్ని పశువులను కానియ్యవచ్చునో నిర్వ యించుటక్యూ 
అయా (ప్రచేశముల రెవిన్యూ ఆధికోరులతో ఫారెస్టు ' 
అధ్థొకారులం సలహా చేయవలెను, ఇద్దరునుచేరి ఏయే 
(గ్రామములకు ఎన్న చీట్లు ఇంయ్యవలెకో ఏయే ప్లాకుల 
బాోసికి ఏయే గామ ముల పళువులను రానియ్యవ వచ్చునో 
నిద్ధారణచేయవ లెస్. ఆడవుల 'సరివాద్దులలోవలనున్న + 
ర్రామమల పకువులకోను సరివాద్దు నంటియున్న (గ్రామ 
ముల పశువులకును ముందు హ్యృక్యూ. ఇయ్యవ లెను, 

మక ప్రట్టుననియు ఆట్లి మేకను ఏలము'వేసీ రాబరు 
"జాచ్చుసామ్మిచ్చుటకు. తేయారుపడుదురో వాకికేల్ 

రాజో జ్లపద్ధతి నంగీకరింపరు, అడవి ప్రక్కనున్న 

(ప్రజలకే దర్గినోన్న అడవులలో లాభమున్న ప్వుణా యడ 

వలను రళ్ళీనిచుట సులభమనియు _గామములలో (ప్రజ 

లిట్లి సదుష్వాయములబే, మిక్కిలి ల్ పీపొందుదురనియు 

యోచించి కమిటీళారు ఏలపుపద్ధలః అంగీకరింప లేదు, 
మెక (శ్రామమ్మున కిచ్చిన మేతేట్లను ఆ (గ్రామములో 

నుండు వైతులలోనుండి యీర్చడ్డిన సంచాయితీ దార్డ 

లేవు గ్రామములలోని పశువులకు వంచన లెను, 

8 (ప్రకేక్టికము * వంటచెజకుకొరనై యేర్చడిన 
మూడేకతఠగతి అడవులను ఫారెశ్రు డిపాష్టమెంటువారి 

పరిపాలనలోనుండి బ్రాత్తీగా తొలిగించిచేయవ లెను. 
అ" నేకపోట్ల (ప్రయివేటుగా ర తులు సెంచుచున్న 

వంటమెజక్ అడవులు్ససర్కార్యు తడవులకంయె అనేక 
కెట్లు పాగుగనున్నవ్ని ల్ 

ఇళ్ళరులకుమార్చమును చూఫుటకుగానిఎక్కుడ నై నను 

(కొత్త తృపద్ధత్తులమోద అడవి "పెంచుటకు గాని వ్యాభులను 

తదుద్చుపేటీ గాని, తమ పరిపొలనలో కొద్దిగ ఈబాపతు 

అడవిని సెట్టుకొనవచ్చునుగాని వంతు సెకను వెం చి 

అమ్మువ్యాపారము స సర్క్మాతువారు. విరివిగా సెట్టుకొన 

గూడదని కమిట్మీనాకి. అభి ప్రాయము, శామిస్లైక్కుడ 
నెనన్మ పెట్టుకొనునెడల ఆ అడవుల చుట్టును దట్టముగ 
కం చెలు వేసికొని కాపాడవలెను. 

| అ4 నాలుగవ తరగతి అడఖవ్రులవిషయ"మీ ముఖ్యముగ 
యోచింప దగినది, గ్రామస్థులకు విజిచివె పెట్టి తీమా 
చెట్లు పోడయిపోలు అడవివిలువ తగ్గిపోవును. ఫా'ెస్టు 
డిపార్టిమెంటుకు విడీచిపెట్టితిమా పశువుల మేత 
కూడదనిన తప్ప పూర్వపు తగవులు తప్పవు, 

+ లెిమ్ముల దరినున్న అడవులలో పశువుల మేతేబోొ 
త్తే కూడదనుటకు వీలులేదు, (ప్రస్తుత "వొక వేళ కొంత 
వరకు నస్ట్రమకచ్చీనట్లు కనబడీనను (ప్రజలకు అడన్సబ 
పరిపాలనలో కొంతవరకు స్వతంత్రము. 'కలుగంజేసిన 
యెడల కొద్ది కాలమ్లాశ, అడవులు తప్పక చాగుపడు 

ననే యాడేశముతో కమిటీవార . పశువులమేత వూ. ఈ యడవుల నియ్యకూడదనియు కొంద రడుగవచ్చును. 

వ 
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(గామ పంనాయుక్టీదార్ణయంటే యుంచి యున్నారు. ళ్ 
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సం 29, ఇ అడవులు . 
ఇ 

శ్. దలకు మారను ఉట ఉస అ 
గ్య 

wham జ 

ఒకొక (గ్రామములోని అడవి పరిపొల్లనకు ఆ (మ + 

ముయొక్క.. పంచాయితీ చేరగా ను౦డ్ధవ లెను కాన్సి 
కొన్ని (గామములోక గూవుశామోో , ఒకొక 

(గూపునకిొక పం్ఞాంయిలి యేర్వాటుభ్లేయకాఢదు. 

ఏగానుముతో సంబంగ్గించిన యడ్గికి అగ్రాకు పీభా 

యితి వేరుగనున్న యెడలి పారు గెఇతీర్యగామములి పగు 

వలను తి గ్రానుపు అడవిలోేసనికి ర్ఞానియ్య కుండ 
చూచుకొ"నెదరు,. సులభముగను చూడ్రగలరు, జహా 

నోకప ప్పుడు ఆ గ్రామములోనున్న పశున్లులే అడవిలో 

నున్న గడ్డికి మించియుండుననితో-చిన యెడలసర్మా_రు 
వార ఎన్ని పకువులను అయా(గ్రామఫు " అడవిలో 

మేయనియ్య వచ్చునో యేర్చాటుబేసి అన్ని మేత -ఏీట్టాళీ 

(గ్రూచు పంచాయితి, దార్గకియ్య వలెను. 
ఇ 

4) 

ఈ నీట్లను పంభాయిశిచాన్తే వారి గ్రామములో 

తగన పశువులకు పంచి పెట్టుకొ -నెదరు, ఫాశెళ్ట్ళ వుద్యో 

గళ్లు లప్పుడస్పుడు శామిచ్చీన వట్లనమించీ పళున్ర 

అడవిలో మేయకుండ చూచుకొన వచ్చుకు. గార్జులను 

వాచర్లను తీసివేయ వలను. (గ్రామస్తులే అడవులకు 
కావలసినవోట్ల కంచెలు వేసికోన వలయును, ఫూశెస్టు 

వారుగాన్సి కరిటాక్టథ్లగాని వేసిన శ్రంచెలను కాపాడ 
వలెను, అడన్రలలాో కొత్తగా "ముక్కలు "సెక్టగుట క 

వానిని మూసిబీయు నజ్వడు సామాన్యముకా నొక 

(గ్రామమునకు వేరిన అడవిలో సన్రాగము 'ఒకషార్డియు 

రెండవాసగము మరియొకసారియును _ * మూయవ లెనో, 

అడవిలోని "జెట్టనుకూడ శామేశ్యాపా డెదచుది ఆయా 
(గ్రానుముల పంాయితీ దార్లు ఫూచీపజీయెడేల వారిని 

(ప్రోత్సాశూామ చేయవలెను, వాాషగకాపొడిన (గ్రామ 

ముల వారికి ఆ అడవులను కొట్టినప్పుడు క్రలపలో 

ర్ రభ గమ ఆ-చిశముగ బహ్లుమానమ్ల గా నియ్యవలి 

ను, 'తేదా రాగల సంవత్సరేముల పశువుల మేళ్శపన్ను 

త్చించవ లెను, ఇట్టుకే సిసయెడల చోరికిని ప్రోశ్సావాను 

కలిగ అడవుల వృద్ధివలన వమర్టును లాభము కలుగు 

ననియెంచి కస్టపడి అడవులని వృద్దీ చేయుదురు, “పతక 

మించిన పశువులను రానియ్యరు. అడవిని “ఇక్యుడ 

మూసినారు అక్కడ మూ సినార్టూల్మకర్యు ఎంతే అడవిని 

, " శ 

పనులళై మూసివేసి కాపాడిన, అంకలొభము వారికీని 
ఉండును” ౫సుక జాగ్ క్త తగి భూచుకొ -నెదరు] వ్గతర 
“ావ్యముల స్థకువులమంసలువచ్చి అడపిని పొడుజేయ 
నియ్యరు. + - మేతేశీట్టుకూడ మితేము-గానేషకుండునుగాన + 
పశువులును వాగుపడ్డును. ఒకానొకచో ప సంబాఘుతీ 

డాక్ల వాగుగా వనిశేయక్ష అడవి" + వెడిపోవుచున్నట్లు 
తోచినయెడల రాగలన.రతూలా*ః సేతపన్ను + "హెచ్చు 
వేయవచ్చును. ఇంకనువారు సరిగా పనిచేయనియొడల 
పంచాయితీ చర్ల నూ తీస్పీచేప్సి ఫాశెని డిపార్టుమెంటు 

వారు ఆ అడోవిని తమ 'పాలనలోనికి తీపి సికొనవచ్చును. 
న! 

ర్. అయిదవ తరగతిఅనశా మేతఅడథవులు, ఈ అడ 

నులను కాష్టాడుపని పూర్ణమ పంచాయితీ ద్లార్ల శే 
ఇచ్చి చేయవలె. "మేతపున్ను వసూలువేయుట్సి తగి 

నన్ని పశువులే "మేయనిచ్చుట్స చెట్లెపెంపును కాపా 

డుట మొదలగు పనులన్ని యు, పంచాయితీ దానే 

+మాచుకొనవలెను. ఫానెస్టుగార్జులను తీసివేయ వలెను. 

ఒక్కొక (గ్రామములోనుండు - రిజర్వు కాని భభూములం 

కాడ ఈపంచాయితీ దార్ల పరిపొలనలోెవీే యుండ 

వలెను, 
శ 

6. ఆరవతీరగతిలోజేరిన అడవులనన్ని టినిసర్మా_రు 

వారుఫాశెస్టు డిపొర్టుమెంటువారినుండి తీసికొని తేమ 

స్వాధీనములోే జ్ఞ నుంచుకొని మ తాధీనముకాని బంజరో 

భూములతో పటు చూచుకొన వలైను. 

దిని జెప్పిన ప్రకారము పంచాయితీ దారుల చేతులలో 

అడవి పరిపాలనయషంతయు.  నిచ్చినయెడలసాధారణ _ 

ము-గా సంణాయితీ దారుగా (గ్రామములోభాన్యవంతు లే 

వచ్చుటచేశ భాగ్యవంతు లందరును జీరిఅడవిలోని ఫల సా 

యమునంతీయు ననుభవించివీదచారలకు బొత్తు గా లేకండ 

జేయుదునేమొ యను భయము కీమిటీవారికి లేకపో 

లేదు. అయినను గొప్పఅన్యాయమగాన్సి పక్షీపొతము 

గాని ఏదైనను జరిశినట్లు తోచినయెడల "రెవిన్యూ డివీ 

వ.నళ్ ఆఫీసరు టిట్టి పంచాయితీ దార్ల ను తమవోదాలోో 

నండి తోొతిగింపవచ్చుననియు, మూదు సంవత్సరముల 

కొక్ళసారి పంచాయితీ దార్గనుతిరిగి ఎన్ను కీనుచుండ 

వళెననియు ఏశ్చాటుబే సినయెడల 'వెం్పుల్తేముమోద "స 

XA 
త్స 
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శాశే వవచుశని కోమిటీవాకి అఫిప్రాయవ,. ఏలయన 
e 

కుక్ ఒవనాముంచాయను తవు కవిని. సరిత నెరవేర్చని 

దీనం రాలు ఎ లెక్షయులోేరన్ను తిరిని (పేజఆుబఎన్ను కొస 

టై tp 3 నే E డ్డ స | హో శ [| ఇ. ¢ ఘు (3 జ (౮ 

a అ జ 
“సుల్ల ళు ఇ జక్సీ య ల 
mr ప న చైకష్టములకంకు ఈళవ్వమ్యుబు 

హద నువ వవని కమిటీవం అక్లె ప్మాకుయ, 

న ఇషం. జరప మూచ్చులుమా సములు పురాహితులల మొదలగు వార 

గ్ & | క్ల ¥ గ ష్ భ్ హో an న్ను కొెనువాకెవరు?. ప్రీర్ధిని 
బేర్ను కొనుటకు వివిన లాంచనము బకసరములేదు. 

జా ba . సీ ప వవాయత తాకను... పకకన 

బు మిలేసంరాని ఏ ౪ ఐవి టు ల నరాల క = భో aie Te io ee ఆ. ఇ ఫం ress కహా స 
క గ శమం ముక సరో కరణ 

మూల. వాముహ్కాయ్యబ్రాేే 

క్ల బ్రాక్ మేల వాసిని... బాం వ 
ఇ క్ వాతి? వాదించుటకంకి పంఇాయి 
న. నన్దన మాదీ కా 

. జి పట్టినవాపిని శ్రమ ధనము హన్సిక న్న ను 

జ్ అస్త ఎట్టైునలను అట్రీవాడు ఛాధిం అల్లి 2 Pour, fe జ 
క్ 

మె చ మూరు ముసి ము వేత క[గాతుములాేన 4వేజలు' 

“వచ్చును, ప్రజలచే నియమింపబడిన ఏ పంచాయిలీ దారుని 

విననురివినూక్లో డివిజనల్ ఆఫీసయ నిరాకరించి "బీరొక రిని 

“ఎన్ను కోనుడన్సిచెప్పుటకు యతీనికి యధికాగయుస్ట్య 
యెడల చనిచెప్పీన ద్దురా గ్రిట్లులను పంఇవాయితీ లోనుండీ 

తోలగించుటుకువీల్టగును. ౯ 

* 1 పంచాయితీ చార్గ ఫకిహేలనలోనున్న ఖంవముల . 
“పంచాయితీహారుల యందలి పశువుల మేక్ యొక్క విధులు , స్వా తంత్రము వారి"కే ముందో 

వలెను. వంజాయితీ దారు 
లకిచ్చిన సీండములలాగేనికి మేకల రానీయకూడను, 

ఒకగామీములో నుండు పశువులను కొన్నిటిని'గాని 
అన్ని టినిగాని అడవిలోన్సిక్షి రానిచ్చుటకును రానియక 
పోవుటక్షును వీరిశే స్టోతంశ్రముండవులెను, ఎయ్ తగ్గాళి 
పకువులను ఎప్పుడెప్పుడు ఎన్ని ంటిని అడన్రులలళోనికి 
విడువవచ్చునో పంజ్లాయితీ చారులు చక్కగ తెలి సినొని 
వానే ఈ పనిని నెరజేర్నవలెను. వారి యధికారమానకు 
తిరగహీటుబేసిన కయికులయొక్క_ పశువులను ఆడని 
లోనికి రాకొండ జేయుటకు వారికి సుతం త్రము౫ లదు, 

2, ఒకగాముముమోద. ఏర్పడిన మేతపన్నును న 
సూలు చేయుట పంబాయితీ డాతలచేన్రూచి, ఒకా 
నొకచో సౌమ్ము వనూలు అగువజకును పళున్రబను అడ 
విలోనికి రానీయకుండ చేయవలసి వచ్చును. ఇటు 4 A జల 
వేవీన యెడల పన్ను వెంటే వశూలుకాగలదని కమిటీ 
వారి వైఫపాయమ, 

ళ్ 

శి. మేత క్ఞూయలు చెడిపోకుండగను అడవి ఫం 
సాయమును ఇతర్వులు ఎత్తుకొనిషోయి అమ్ముకొనకుండ 
గను జేయుట పంచాయితీ దారుల జవాబు దారిడము 
యాన్న దితమసాంతే డపరమోగము నిమి _తీముఅడవిలాగిని 
సొత్తును ఏదై నను (గ్రామస్టులు తీపికొనినను తప్యూలేదు 

|] 
? 

గౌ 
కాని అమాకొనకూడదు, * 

* 

త రమ పరిపాలనహిేని ఖండ ములను శ్ను భపట చుక 
యు వాని సరిబాద్దులను సరిగానుంచుటయం ఫో రెస్టు 
డిపార్ద మెంటు వారు నప్పుడప్పుడు జారీజేయు ఉ త 
రవ్రుల గమవించుటీయు “పంచాయితీ దారూల విధి లా 

ర్ అడ అజివులలాోని చెట్లను ఇకమముగా. నరికిగాని 
పళ్ళు ర క్త పంజా వె జ్ఞాన చాన్ ఖం. శో నే ఇ కే స ల Kz అ కః ఎన్ను కి సవలన్షీ 

* 

ఆడవి తేర ప నన్మమగ్థు బ్ఞికర పనుల నేన్సైన చేసిగానికనభా౫ 
అ 

తి 
శ్రా 
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మునకు వచ్చుసన్నును ఇయ్యక గా గాని పంచాయితీ జూరు 

లు న్యా యముగా ఎచెప్వుసనిని, జీనిసి సను ,చేయుకగాని 
తీతు పొటు పేనిసవాని. గయొక్చో... చశువుల్లను అడి 

బలానికి. '౧9నిలయకుండుటు సథ్గబాయితీ నొరుల భి 
9 

కారమును. a 
త్మ్ 

ర. వారియు ర్లగన్సులీ లేవండోఅడవిభో మేయుచుర 
న! * 

స సళున్ఫేంను బంటెల గొడ్డీలాలి వెట్టుటకు వారికి అధి 

"రాగము గయకు, 
2 

1, ఉంటి చనులకు గాసి న్యవస్తాయ స్ప ్మ పనులకు గాని? 

ఇావలసిన కలపకు ఇ ద్బు(ంరును చాని పర్ణిమాణమును 

"శ్వాజబ్బిం దుటికును త గ్గింనుటకును పంబాయితీ దారుల 

ఇట క గయుకి లదు ఇ 

WEE విషయము? పటి సె నను తగవులున్న 

యడల పంషగాయిణీ దారులీ సీళ్చకొనుగుకో వారికీ సగ్వ 

స్వం (గిసులుందన రీనుగాని వార్జీసెని అప్పీలు ఉండే 

కూడదు, షం త్లీము మొద పంచాయితీ దారులు చీకు గా 

సనిజీయనియిడం 'వారినితీ సీశేసీ |క్రొ_క్ల ౩ భంచాయితీ 
దారుని ఎన్ను కొనవలెను, (క్రొ క్స్ పంచాయితీ డారు 

లుసాత్ వకిగావనిలేయనియతట అగాకుయున పంభా 

యితీ సద్ధతిశి నీ వేని అడవిని సారిస్టువాకి పరపొలనలో 

నుంచవ'లేను, 3 
శ 

గడచిన ర్ 'సంవత్సగములలాో నర్యాారుశతు ఒక్కా 

ఇ క్క ఖందముమోధళశనకు వటం 
మేతి పన్ను విధించు గా శ : గ ఇ 

వదటిము తజమవచ్చినదోఅ మొత్తమును * 
సే ట్కు 

సాధాగణమ్టుగ ఫిధ్ధరపవచ్చును, 

ఒ'కానొళస్వుడుశాలమును బట్రియా పజల బదరి మును బట్టి 
యు కొంచెముత్యిం చవల సీవచ్చుని. కొన్నిచోట్ల ఎక 

రాకు. ఇన్ని అణాలని ఏర్పాటులేమవచ్చును, 
జ! 

సంభాయితీ గారలుతమ గాన మునందథియడ వి నవ్వని 

శజ-చినందుబ్లకు _ వారిశేమియు 

(పతిః గలము ప్రత్యేకముగా నీయ 
నక్కో..రులేద్ను, UN త్త మొక్క... 

లను జేసీ అడేన్రలను వృద్ది చేయుటనై వవికీ సౌమ్ము 

ఇయ్యకూడదు, ఇచ్చినయెడల దానికి వారు లెక్కలు 

మ * 

సరాబాయితీ లక 

ఇచ్చు ప్రతిఫలము, 

"పెట్టవలెను, అధికారుల. తిగాడ్భా 'ఫైక్కువగును. 

న. గర 

'జేకులలోని సొమ్మును అపవారించుటకు సూడ పంచా 
యిశ్రీ చంప క కొందఅకు బుద్ధి ద్ధి పుట్టవచ్చును. అడ 

"న్రలన్లు ఇప్పటిస్థితిలో ఎనుంచు కై కంక వృ ద్ధిపజచుట 
మిక్కి_లి * అవస సక మైవవోట్ల ఒకొక్క పనికి కొంత 

సామ్ము షర్చాటుబేపి ఆః పనిన్ని చక్కగా "నెరవేర్చిన 

పిమ్మట పంభాయితీ చార్తులకు ,అసొమ్మునిచ్చి చేయ 
వ 'చ్బును, పంచాయితీ దారుల ఎవరై నను తేమంరేట తామే 

తేన గాను ఫు టడవులను వ వృద్ది దిజేశి సికొనుతలంపుతో క్రొ క్ర త్త 

మొక్కొ.లను ప్ప ఫి "పంచుకో నుచుస్టో యెడల అట్టివార 

లకో ఫూశస్టువాక వి త్తనములను సల్గహానుఊ-చిర్ముగా 
నిచ్చుచు సాధ్య మైనంళవణక్ళు సహాయపథవ లెను, షా 

మిస్తులయినను తేమ అడ్యవిని చక్క_గా వెలి చుకొను 
చున్న యెడలిగాని లాభమ్లునంతేను శాశ్వతముగా ఆగ్రా 
నుము వారే పొందవ చ్చు ననియు వారిమాలమున అభి 
వృగ్ధియైన అడవులకు పన్ను ఎన న్నడును'సర్మా_రువారువృద్ధి 

జేయగనియు స్పస్టముగా శేప్పవలెను. 

ఫారెస్టు కమిటీవాకిచ్చిన అభి పాయము 
లతో గనర్న మెొటువారు చాలభాగమంగీ 

కరించి అశన్రులను వారు చెప్పీనరీతిని, విభాగ 

ఘు చేయుటకు గత సం॥ లో (పారంభించి ' 

యున్నారు. 8 జిల్లాలలో 50 సంచా 

యితీల 'సేశ్సాటు. చేయుటకు ఉత్తర వ్రులు 

ఇచ్చియున్నారు. చిన్న చిన్న అడన్రలనుకొన్ని. 

టిని పారెష్టు “డిపార్టుమెంటురయొక్క... వరిపా 

లననుండి తొలగించి యున్నారు. సర్కారు 

వంటి వెజుకు న్ర్తకము చేయుటమాని పయి 

వేటు కం్టటానక్షరుల కాపనిని _ విడచి'వేసిరి, 

ముందుముదై నను (పజలకును ఫారెస్టువార్ని 

కీినిగల తగ ప్రల త గిపోగలనని తల చెదమ్ముు 

sill “అడస్రురిక| తు న్రులలో"మూడ్లనది అగ్ని. 

. అడవి ఉవ్యోగస్తువీ పను 
న “అగ్ని, 

లలో ముఖ్య మైనడియు 

క! 

క! 



సి 

. భూములు రెంఢథుమూడ్యు సంవత్సర్రములవరేక 

కళ్లు Ca ౬రీర్మ ఇ 
“అ డ్ వులు," . [ గీరి. ౨, 

. చ 
న లు గి 

యధా మిక్కి. లిక కిన మైనదియు , నగుపస్థి వడన్నలను { కట్టను వదలను నరికి వేయుదురు. ఇందలి అగ్ని నుందై కాపాడుట యేయని ఇప్ప వృచ్చు చ్చు, “కలపలన్వు తీసిన క్రీమ్నట నేలమోద ఎంత 

+ నపుడు దా 

పండిరిచుకొని నభూసిలోని బలము త్షిప్లోయి 
నళ బలపరచుక్థానథ్రు. ఇందులకు 

ఈ 
Q బదులుగా క్రొ త్ర అడవ్పలన్నుకాల్చి, ఆభూమిై 

a వ్యవృసాయ మ్ము చేయుదురు. ఈ కా త్ 

బాగుగ జిలింప నచ్చునిగ్రానికాలీ పోరును అడ వి 
యొక్క_విలువను ఆ అడవిలోని వ్యవసాయ 
గ రులుక నిచెస్టుట లేదు. ఒ కాన్ కప్పుడుబక్ల టై 
రెండెకరముల అడవిని కొాల్చవ'లెనని యొక్ర 
చోట నిహు అంటించగా నూ జెకరముల 
అడవి కాలిపోనచ్చున్లు, దీనినాస్సట శకెవ్యరి 

కాల్పు దుర భ్యాసము చిరకాలము నుండి ఈ 
దేశమున పాతుకుని యుం:నిటచేత అడన్ర 
లలోని యుద్య|ో౫స్తుల కీయడవి నిష్పులస్థా* 
ర్పుపని మిగుల క్రోశ్రినముతు * చున్న ది. అట్లు 
_హోయత్న పూర్వకముగా పెట్టిన సనిష్వ్పుగాక్ష 
అ _పయత్నముగ అడన్రలకు నిష్పు * అనేశ్ర 

ఇక్షు కాల్చినభాగములకునిప్పు * క్రంతలని 
మేరు. ఈ (పకారము నిప్పుపుంతల నేర్చరచి 
అడవిని నిప్పునుండి సంరత్నీంచుటక్రు మన హిందూ. చేశములో 1911 వ సంవత్సర 
ములో 6,91,809, ఈూపాయలు ఖర్చ్భుఅయి 
వున్న ది, మనరాజధానిలో గడ్రచిన సంవ శ్సశము ఓపల్యేక మిందులకు 1, క్రిq, 969 రూపాయలు వ్యయపడి యున్న ది, 

జనసంఖ్య అధికముగానున్న (పదేశములలో 
విధములుగ సంటుకొన్చు చున్నది, ఈ దిగు 

ఈ నిప్పు పురక్లను వర్పరుప బోన్రుస్థలముల 
లోని నెట్రయొక్క_ కలపను నతరలకు వెంట వనుదవహారించిన పట్టివలన ఈ రాజధానిలోని 

అడశన్రలలో 

చున్న డో 
శ 

Ga 
no హ్సుఏ (పకోరము వ్యావీంచు 
తెళశియనగలకు. బయిట ° నుండి 

వచ్చీసిపునుండి ఆడవిని శా పాడుటకుగ్గాన్వ 

"న కొట్టి 'తీసికాగ్ వోనశ్రవరతుల్లథో అవి 
వేసిన సర్కొ_రునకుఖర్చు 'లేకుండని 
చాట 

౫ అడవి వేలుపలి.ఫ్రంఠలు సామాన్యముగా. 6 అడుగులున్ను లోపలి పుంతలు లిలి అడుగులు 

ప్వుషుంత 

ను వెడల్పుగ 

అడవి చుట్టును కొంత ఫాగమ లో నూండు నుండును, . 

నం. 
al 
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| స్ట శ = గ ముల ము హె తాక. లాభమున్లువచ్చును. | సార వంత్తమై  సెలమోద సంనత్సన జ (. ఈలి తిది . ల ళల షా పటు పొరలుగా క చి ములలొని అకవులలో ప్పుడు ॥ ఎదు నకీరచుట కొలది ఇ గా on న * 
+ ల రుష్పు శం శ 

R we 

కోయుచునాకి పు. జీన సంఖగబాతుశ లేని శ ౯ పెరిగి అడవిలోని 'చెస్లుకు చు 8) ౨ . కా ల్ జో జా 
ణీ హ్ లో అక్కపక్కళ్ల ఒవసీంచు కోయ, | అధికమని బ్రలమునిచ్చుతూ బట్టు తుక్కు ళ్ కి 

> . చచ, బన నలు అశవి జాతుల | (కట్టుట 'నలన్ల నేర్పడినమున్ను ఆకుల క్రింద 
. కి గ్ ర గ్రా n + ర న న Cc లకు బహు | బడి యురోవుటచే వగ్గముచే క్ట కొని 

" 
న జమ సం ననిన కాపాడవలస్మినదనిచెప్పేన | పోకనేలకు , మె శ్రనితడియొన ర్ నచముగా'ే 

యొంబ అవవియుదలి నిప్పులుతగి పోవును. ర్పడును, నీపేట*అడవి కాలుచుండిన ట్రై బున 
శ 

Cy బుక క స కూడ మంటచల్లార్చు ఆకులస్లో యు కాలిపోయి మిగిటినబూూడి 1 // లం 
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“లు సహాయపస్థునుకు. ఇంయక ఆకు |! మిక్కిలి కెలికయగుటచే మిక్కిలి నులభ 
వమయమె విశ్తేమధనమీరు వ్యయ | ముగ కొట్టుకానిపోయి ,రాతిచేల. బయల్స 
సకల బేచు. ఆ అడీవులలోనిప్పు అంటు | కున, ఇందు చేత క్ త్త సెట్లు ములచుటకు 
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గ్గరి ములను & విరచి" చేయును. ఇంకసిళ్లు అడవి, 
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తగు రీతిని పెంచవళశిను. సిటు సౌందిన 
తున 0.1.8 రాబడి వచ్చుచున్న ది. 

. 

వాడన్ననో వచెట్టు కంటికి 'బాసగానుండిన గా 

SEN 
ఖ్ లొ 



గ 
0) 

అ " శె ఇ 
అదితి ఎలం 

3 

"yy 

అడన్రలుం a జరీ 
న్ని 

వ్ 

దానిని ముందునరికి జేయును. కొన్ని చోట్ల 

ఎండి పడిపోయిన చెట్లను మ్యాత్షము పరి | 
టుగలవారు తీసికొని పోవచ్చూనసి వర్పాటు 

వేసియుండిరి. అట్టిచోట్లగూడే అడవులకునస్థ్య 
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"లేక. దారిని: పోవునపుడు (పతిధినము కొన్ని 

కొమ లను నరికి చేసీ తానుచారమెదినములకే 

తిరిగి నచ్చునప్పటికి ఇవి యెండి తెయారుగా 

నుండునట్లు చూచుకొనును. ఇట్టి వారల 

నందరిని పట్టుకొనుటకు 16 చవరపు ప 

బక్క-డై యున్న * ఫాశెస్టుగార్డులు ఏమి పని 

చేయగలరు? కాబట్టి ఫర్మిటు పద్ధతివల్ధన అడ 

'వులకు అనేక విధముల నస్ట్రము వచ్చును. 

అడవి (సక్కలనుండు పట్టణములలోని 

(గోజలకు తమగడ పవద్దనే 

వంటచెరకు చాకగా దొ 

రుకును, 'వేరేమియ్ల్గుసంపా 

దనలేని బీడవారలు అనేకమంది అడవికి 

హోయి కశ్చైలుకొట్టి ట్ర్ అమ్ముకొని, ,తమకీం ఆదిన 

మున కావలసిన దాసిని తిండికీ సులభముగా 

సంపాదించి జీవనము" చేయగలరు. ఇట్టి జీవనము 

లేని యెడల ఏీరందణఖు" దొంగతనమునకు 

పర్మిటు పద్ధతివలన 

లాభములు, 
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తులకును ఈ పద్ధతిచాల యుపయాగముగా 
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ఈపద్ధలివలన (జలక్షు కొనలనసిన క్ట 
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శర్వాయ డిభోపద్ధతి మార్సుల్లు లేకుండ సాధా 
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నిన వారు కొట్టుకొని పోయి వారికి లాభము 
౬3 

గు శవర్ధతి ॥ 
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తగిన క ంటాక్టరు లు వొనరకనినచోటు 

( | | ముం గు "లి లంచేగాని తక్కిన వోట్ల డిపార్టు మం 

స్వయమ్ముగా షల సాయ మునురాబ్ట్టో అమ్మగు, 

కానిషట్టణములకు దూరముగ నున్న గర నైటి 

లోను, చలిజ్యర పు బాధలు 

నున్న అడవులలోనువచ్చు. వలసాయమును 

కొనుటకుగు త్త చారులుస్తాధారణముగా నహ్కో , 

రు. కావునతగిన వెలరానివోట్ల డిపార్టుమెంటు 

వారే ఈపనులస్నయు మేయనవలసీన సును, 

ఇప్పటికీని కొన్ని జిల్లాలలో ఫా రెస్టునాగే ఈ 

న్యాపారమును చేయుచున్నారు. మకొన్ని 

జిల్లాలలో అక్కడక్కడ పర్టిటుపద్ధ సిబికూందా 

అడవి ఫలసాయమును ఖర్చు చేయుచు న్నా 

రు, “1914 వ సం! రములో సర్మా-రునా రికి 

వచ్చిన ఆదాయము వయేమాగ్షముల 
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@ a 
కోప pp ఇ శ శ తి 

f r గుగ్జీపువెట్టు | ౪ తూ, 26859 | 168,522 Dew "lr wee 1,94,891 శేకు . ర్ ® . | 1,18,935 49,726 ళ్ళ 2,261 1,725 య 2,27,647 

నల్లమద్ది «| 4868 | “56711 . us | LI15849 
శ వేసిన త్ ఏ న. 12,490 47,179 e శక 215 59,944 ఏప్పి (వేపి ప m6 pb 1159 టం ఎం ల 1,875 విరుగుడుచేవ “ కళ 4 4,915 ర్స్ 812 4౪ 125 1,512 కొండతంశ్లేడు « 590 1,281 " . 600 7,808 మంచిగంధము «| 1ల్స్600* | 14751 జలం ఇజం 40,358 

రుమిక్లి (కోవిదార) క s+ ఠి +e 325 శ్ 9 Pd 325 కొంగు 7 క 12 4,060 1,180 ౧” 125 2,871 వెన్నంస్సి వెంలేక్సు వరనోగు ,..| _ శరిరకి 974 wee hr ee ర్స్ తడ? ఇకరజాతులు . = 2,86,585 48,74,228 |1,85,248 | 2,07,634 50,58,690 
న! ఒన్... వ " కలప మొత్తము 4. 579,081 47,84,744 | 1,88,684 | 2,88,584 | 57,41,098 

వంట వెజళు 82,59,127 18618505 | 60,104 1,92,444 ' | 7,60,180 జెదుళ్లు | «|. 20,282 | 2,18,800 899 842. | 2,86,028 చిల్లరఫలసౌయములు = ళ్ లం న మేశగడ్డి «| 8469 |6,81,849 5815 2066 |6,98,¢89 . ఆనకగజ్జివక రా ఇండ్రడెకప్పు ... 842 9,219 98- 69 10,228 . చింకపండు, కరక్కాయ, కంకుల 
డకాయలు, ముష్టివిత్తీనములు |. 13,లికక్తి 97,4656 * . 4 1,16,798 కొమ్ములు శా మెనమ బంక, 4028 ఎ 4,506 | ee లం 8544 దూపదామర్శ వీలకా్యాయల్యుమి 

. యములు . 279 22, కీ2రో . 18,099 శంగోడువెక్కవెం"నాందం + 4 426 | 2,45,945 = 2,46,973 యెక్సా కాయి కంకర ఇం °* 1 66,669 512 "0 67,162 Platters వైరాలకు ఆకులు స, . 567 క ps ఈక్క శాటి లేవలు అం 9 | 9056 644 . 9,709 
ఎరువు వా త 

* శ జ ఫం య! వ 
ఈకథ LET 87,8176 

4౪ 
ప్రో ఓ 

క ళము 

3 
ET లి ఓ! 

చ్చూ శ | 13,995 . లు 18,095 శ ఇరరపడారముల ఉం 11245 |8483 క చం న 
థి స 3£0,059 nu? 25,909 .| 880660 చిల్లకఫఅ సాయ §629 ల (నా 

శ్లకఫరిసా ముల మొక్తమ ,4.| ర5్క6కో .| 1509822 | 6682 28,044 | 16,02,614 
* తాను నిఘంటు 1 అరవమానుండి 
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౧ 

Cees 

అడవులు” ల జరి 

తనకు కా వలసిన కర్రను "అడవినుంఢి తెచ్చు. 

శానునప్పుడు ఆ అడవికి ఒకానొకప్పుడు ఉప 
కారమును చేయను. మరిరఘైకష్వాడు లెప 
శారమును చేయును పొట్టన గా చెట్లు చిక్కగా, 

నుండి దామీక దాని వృద్ధికి మరియొకటి ఆటంక 

ముగానున్న చోట్ల బలహీనమైన చాట్లను కొట్టి 

చేసిన యొడల బలముగల ఇెట్లు మీరింత వేగ 

ముగా పెరుగును బలముగల చెట్లసన్ని టిని 

వరికొట్టి చేసినయెడల బలహీనమగు చెట్లును, 

వ్యాధి “పీడిత మైనో చెట్టును అడవియందు చేరి 

అడవి క్రీ సుకాలములో నాశనమగును. బది 

గాక ఛాట్టుదట్టముగ నున్న అడవిలో వంక ర్నటింక 

శలుగానున్న ఇట్టనుకొ ట్టి వేసిన మెడ్లలతిన్న గ 

నున్న చెట్లు చక్కగా. పెరుగును, వంట 

సెటకు కావలసినప్పుడు వ్యాధి పీడిత మైన 

కొమ్ములను నరికిన యెడల తల్లివెట్టు బాగు 

గా పెరుగును. చెట్లు నరకువానికి అడవి సెంపు 

నందభిలావ చేని యెడల తన కంతగా లాభము 

శేక పోయినను సులభముగా అడవిని పాదు 

శేయ వచ్చును, పర్శిటు పద్దతిని అడవిలోని 

కలపను కొట్టుకొని పోనిచ్నువోట్ల ఇళ్లు అడ 

వులు దినదినమునకు మీణించుచున్నవి. 

ఒక పజేశ మునందు అడవిని పెంచవలెన్లో 

లేక చెట్లను నరికి వ్యవసాయ యము వేయ 

వలెనా 'అనువివయమును మొదట అడవి 

_ ఖోానుందు లాలోచింప' “వలెను... చేశము 

* యొక్క... శీతోప్ట స్థితి వర్ణము జల్రాథారముల | 

" 
లో Wy 

ముగల అడవులలో నిట్లుగాదు. మానవుడు" సంర్లతు[ా మొదలగు పై న్నిజెప్పిన "నై సర్లకోప 
యోగ్గములకుగాను మనము పెంచు అడ 

వులుపోగా మిధిలిన చోట్ల ఎక్కడ అడవులను 

పెంచిన లాభము కలుగును?” ఎక్కడ సెం 

చిన సష్టము " కలుధున్లు? , లాభమునకై 

వ్యనసాయపు నేలలలో కొత్త, అడవులను 

క పెంచుకానువారును (పాతఅడవులను నృద్ధీ 

చేయునోరును దెగువ చూపీనష్షిషయములను 

గమునిం'స వెను. 3 చె 
ఠి 

42 lL తము పజేశములో కావలసిన జాతి 

కలప ఆ (ప్రదేశములో 

సహజముగా పెరుగునా 

పేకగడా? అను విషయము మొదట 

చూచుకొనవలెను. ఇది భూసారము, వర్ష 

స్థితి సమ్ముదపు మట్టము_పైనుండు ఎత్తు మొద 

అడవలెక్క_డా పెం 

చిన లాభమువచ్చును 

లగు నానిని బట్ట వూరుచుండును, "టకు 

చెట్టు ముంపు చేలలలో పెరుగవు, యూకలి . 

పసు చెట్లు ఎతు _(పబేశములలోనే గాని పెరు 

॥ న వుంచి గంధపు చెట్లను సముదపు . 

మట్టములోనుంయ - భూములలో "పెంచిన 

యెడల ఆ (మూకులందు సునాసనయుండదు, 

కొన్ని జాతుల ఇట్లు అన్ని చేలలయందును 

| వదోయొక విధముగ పెరిగిననూ కొన్ని భూము 

లలో మంచి కలప తయారుకాధు. చెట్లు 

'గిడస బారి నేలనంటియుండును. బ్రవే చెట్లు 

మరికొన్ని నేలలలో మిక్కి-లీ చక్కగనభివృద్ధి" 

చెందును. కాబట్టి వయే స్థలములలో "నే మే 

జాలి చెట్లను పంచనగునో అడవి శొ స్త 

? కల టు! 

గా 



eA - “అడవులు, " ॥ గల. 
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వును చక్కగ నెరిగి వారి నుండి తెలిగి | నీణిమాద జేర వేయుట్టకంటొ, సొన మాస్యమ. న్ా 

కిక వలెను, ' “ నాజు కెట్లు అధికముగ కూలి యగును, 

|. "=: 4. వ్యవసోయపు భూముల సుల సాయ ఘు 
2 అవర వెంచుట్టకు కనీ సస్టితితులు 

రతి సంవత్సరము నుఅను భనయున కువ సా gon 

అడవిలోని సలసాయదు అనుభవాలు: కు 

వచ్చుటకు అనేక సంవత్స రముఘీక స్టారు, 
సరుగు చెట్లు వేసిన తరువారు 7 సం! రము 

"లకు పలితదు నిచ్చును, తుమ్మలకు 10 38 

15 సం! “రములు పట్టును. "ఉకం"చట్లు “న 

70 మొదలు 100 సం॥ రములకు 7కు 

కరి పర్య నయవ వే 

టె yess నుండును. వ్యవసాయ 

ము వలనగాని, 'చీళుక్రలమేత'వలనగాని, ఇతర 

ఉప యోగముళ వలనగాని ఒస్తూనోళే భూమి 

విరాద ,సగటున లాభిమెంత వచ్చునో చూచ్చ 

కొ*నొ వలెను, వీనివలన్ల కంెట్కు ఆడవులను 

చుంచుటవలన యెక్కు_వ లాభమున్న 

రపెడల నక్క_డ అడవ్ఫులను పెంచ నగును, 

తంజావూరు కల్లాలోసం॥ రము ఫొడుగునను 

నీరు పాపదలమగు చోట్ల వ్యనసాయము 

పూర్తిగా ఫలము నియ్యన్థుః “కాటి ఉట 

వెంచువాడు తత్కా_ల ఫలితమును గోరు 

వాడ్యుగాక ధనికుడుగా నుండన అను, 

5. అడవియొక్కు విలువ ఆయా (యు Wey 

ములలో నుండు జన సంఖ్యనుబట్టి యుగ పు, 

కూలి పనులకు బొ ల్రిగ మలుష్యులు డల 

వుల నేమియు ఫలింపని ఇసుక నేలలందు కనిచొ ట్ల భూమి ఖానుందు లెంతఆశ కుడి ను యన క్ట స కొన్ని భూములు ష్య వనాయము'కాగ (డి 
కు ర) మొదలగ్గు అడవులను | వ యుండును. ట్రివోట్ల ను ఫ్ర ౦కు! అ ట్ల ను 

-నేంలను అశ్రద్ధగా విడిచి వేయక అత$),ట ౫ 
పెంచుట హొభ్గకరము. వ్యవసాయము: Bet 
కావలసినంత మంది అడవి పెంచుట ప్ర్క్ంర 
"లేదు, కొద్దిపాటి జన సంఖ్య యు6 జన 

పయుపయు  లాభకరముగాని అడవినిపెం 
చుట పయోజన కారికాదు. సమయ్ముద ఫ్రీ 

పెంచుటవలని లాభము కలదు. వరదముంపు 
“గల (ప్రదేశములలో కొన్ని వోట్ల పైరులు | 

పెట్టుకొనుట కంెకు కుమ్మ మడ, తిళ్ల మొద 

లగు కలపను పెంచుట లాభకరముగ _నుం 

డును, 

ఇ చాలును, కాబట్టి చలి a ba 
శీ. అడవృలవలని లాభములు కొన్ని చోట్ల 

పట్టణ సమాసమును బట్టిగాన్ని రహదారీలన్ల సాయము చేయుట క 
కూని, పడవలు, తెప్పలు పోదగిన శౌలవుల | చుటయే లాభక్షరము, ల 
సమాజమును బట్టిగాన్ని యేర్పడియుండును. 6. ఇతర (పజేశేముల నుండి సులభవ ౨౫ కలను జండిమోన చేర చేయుటకు కలప _ దిగ్గువుతియగుటకు తగిన సీళ్ల ఇ అ లు + fe 

* # os జు an స (ey 
గ్ న! 
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"అడవులు, ” 

నోట్ల కొత్తగ అడన్రలన్న పంచిన లాభా 

ముండదు. ఇంగ్రాడుదేశము నల్నుఫ్రక్కల |, 

సము దతీరము గల న్నీపనుగుట చేత సాదేశ 

మున కితర 'దేశమొలనుండిక ల ష సీటిమిాదో 

నులభముగను చాకగను' దిగుమతి కాగలదు. 

కాబట్టి ఈ "జి మునందుండు విలువగ ల భూము | 

లలో అడవిపెంచి వానినుండి వచ్చు కలపను 

“పైనుండి వచ్చు కలపతో సమానమైన 

చెల కమ్మిన ఎడల నేమియు "లాభ 
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చేయదలచినపనులు మన కరకుగాని ఇతర 

సఫల సాయమునకుగాని రా బోవు ఖరీదులను 
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ఎండిన చెట్లు అడివిలో చక్కు. వగానున్న ప్పూడు 

అడవికి అగ్నిభయము హెచ్చుగా నుండు 

ననియు, ఎప్పటిజెట్లనప్పుడు కొట్టగనే అడవిలో, 

నుండి తీసివేయునెడల మంచిదనియు కొందరి. 

యభిపాయమూ + 

కొన్ని -వోట్ల ఇట్లమాదతీగెలు అల్లి బిల్లీగ 

| నలుముకొని తల్లి చెట్లను 
| తీగలనుచంపుటః పెరుగ నియ్యవు. కాన్ని 

చోట్ల బదనికలు అనగా చెట్లమోదనే పుట్టిన | 
ఎ. 

* సచ్చి కర్రలను నీటిమోద రవాణావేయుటక్య 

మిక్కిలి బరువై నయెడల కొన్ని వెదుళ్లీను జేర్చి "తెప్పకట్టిక 

్తళగాపోవును, కాబట్టి "పీకు చెట్లకీ ” రాజధానిలో 

వడ్జాణము సరకరు. 

ఇ ౭౧ 



. జ్ కం కం అ * వయును బటి ఆ”లను, బధసెెలను చలకీ కు ఏ త . 

| చున్నది. 

వ A = 
§ కా ఉ 
. w 

. అడవులు, ౧ 

ల 

ళ్ 

ఇం, mM 
ళ్ 

Nan 

పేనాలును,' ఇతర చెట్లున్తు తల్లిచెట్టు యొక్క 
- ఇ ఈ శ ౧౧ య . 

బంమునంకేయు పీల్చి వేసి దానిని కృశింప , 
. శి శి + 

యవ తెను.కాబక్ (పాతీఅడవుల నలన * జె గ్ ॥ 

ఆాట్వతము లాభము వచ్చునట్లు జేయుటీకు 4 న! cn 

సునీ 
గ సి 4 బ్ర el 3€ ర చి ౧౧౦ కర ట. fy 

ఫ్ | 
po ల 

నాటుట న్. పలచన చేయుట" 6. వడాణమూీ 
ఈ * Gs 

7. కాలను చంపుట ఇవి యేడును 
* 

అ ఇ 
* 

a నే 0 నులు త న న! 
తి 

గో 
స్ ( చి ఈరీజధానిలో 1914 సం! రములో 

" ఖర్చు అయియుంగాను. అప్పటికి ఆయజవి 

2,02,097 ఎకరములనేల ' జా శే & ke అడివ్రబశు 
” ర ఇబ జ వుట యందు కొత్త అడవ్ర 

అను పెంచి యున్నారు, 

హీ దా దేశములో బర్భాతప్ప తక్కిన 
రాజధానుల యందుకంజచై. శ్ర రాజధాని 
యంచే ఇట్టఅడన్సల పెంపు పౌాచ్చుగ జరుగు 

తశనవేలయు, వర మునీ ౫లిగి మనకు 

వెంపుడు 4వ ము (కా 
ఆనవాలు, సల *మన UE త్త 

స 

అణాల. . చెట్లను పెంచవలన్ష ॥ చుస్తు రం-చ బలసై 
అచ జ్ వ 

వ 
వచ్చును ఆము అంచన అడన్రలలో మ్రల్లచ్చా రు 
జో చ నలాంబూర "కేకు అడవులు మిక్కిలి | 
అల్, స రాతవమెనవి, 

| అక్కడి రయితులకుకూడ్ల అడవి 

మాద ఖర్చు పడిన సొమ్మంత యు తిరిగి జమ 

వచ్చెను. -ఈ అడవికి పూర్ణమైన -నయస్సు 
తినగా శ్లీక సం॥ రములో నయస్సు స్సు 

( 

 వరోకు సం! రము “ఒక్కంటికి ఆడోవిమాద 
ను జ్ { 

శ్ర ల లుల రూపాయల లాభము “రాగలదోని 
ఫా రెష్టు అధికారము లు లెక్కి.౦చియుస్నా నుం 
అనగా సంవత్సరమునకు ఎకోరముసంణు 100 
రూపాయలకు వెగా లాభ మేర్చ డీయున్న డి, 

నెం దిన "టకు 
పీ భో (లో ఇ మిక్కిలి భాచ్చు న నున్న నె 

“కీలను 

| మాశ్చ్ మార్చి వ్యవసాయము జేయు ఆఇా 
రముగలేదు. కాని వారు వ్యవసాయము వేయు 
భూమిలో తాము చల్పుపరు వి తనములతో యల ఏ ' 

య 

తుతో వారికానేల లియ్య బడును. అపిని 
'పైరిథినపుకు వారా నేలలనువిడ్షిచి (కొ తనే 
లలకు వ్యవసాయమునకుబోనుదుర్చు, ఈరాట 
ఢానిలో కొన్ని జిల్లాలలోకూడ నిప్పుడపద్ధలి 
_ కారముకొన్ని అడవులనుపెంచుచున్నా రు. 

1840 సం! గములో అప్పటి 
యం 

వ హరా మల పాకు కలెక్టరు పెనిని ప్యాకించుటకు పారం 
శ. 

నాన జ 
ల న eg 

= చెనుకేవ2గ0 ఎకరముల జేలత్రో ఎ పెలిపుక్షు 

సాధారణముగా ఆ 

వ్నిగాని 

కాపుదల చేయుచు అగ్ని భయము లేకుంట 
మకు జనో" లదు, ఈ అహవృుల మోద 1894 
సక “మున్ కి 103 లక్షల రూపామలు | 

* 

ళి 

జూచుకొనిన యొడపీ' అశ్లవి తానే "చ్చద 
పోవును. 
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జసనష్ట్రముచే పాడుపడిన |గాముము లురిడు 

(శ బేశము లనేకను'లు కడప, బారి (పాంత 

ముటయందిప పొడు నటమెసు లీడవ్భతీతోన్ధిండి 
CRT 

యున్న వి. ౫న మనల శవివుధ్య నుండు డే జనా 

లయముట్టు, చి చింతలు మావిళ్లు మొదలగు 

“పెంపుడు చట్టు పాటిశేలలు ఫీనివలన ఈ 

(పచీశములు గుర్గింప నగును. ఇవిగాక 
స 

రాజు గక 

తవుతవు 

సంబంధ మైసకారణములశే (ప్రజలు 

(గామములు విడిచి. పోనలసి 

నచ్చిన కొన్ని: వోట్ల దట్టమైన అడవులిప్పుడు 

అట్టుళొని యుస్టు ని. పూ పూర్వ “మొక ప్పుడు జగ 

(త్పశిన్ధమైన విజయనగర సా '౧మాజ్య నై "ని భవ 

ములను సాటించు హొంపీలోని పుర్శాతనపు 

కట్టడములు ఇప్పుడు అరణ్య మధ్యమున గన 

నగును, వీనిని బట్టి మానన్సుని సంపర్కము 

'లేనివో ఈ హిందూ బేశమున అడవి తనంతట 

? 

గాని ఇట్లు సహాజ వృద్ధిగల అడవులలో "కుకు 

తానే పెరుగ గలదనిస్పస్ట్రముగ చెప్పన 

మొదలగు వీలునగల చెట్టు మక్కి ల్రి' సెమ్మైనిగ 

వ్యాపీంచును. | 

జిక తల్లి "టకు వెట్టునుండిప డిన గింజ తల్లి 

చెట్టునుగిడి విస్తారముదూ 

గనముపోజూలదు, ఈ గింజ ౫ 

బరు-వెనదగుటే తినుటకుపతులయిననుదీనిని 

దూరమున త్తుకొనిపోవు. ఎలుకలు, ఉడ 
త లుమా[తము కొంతదూర స్థుత్తుకానిపొయి 

పడ చేయవచ్చును. కాసపీనినోటబడిన గింజలు 

"పీక అడవులు. 

* 'ఇూటళ్రాగము మొలవ'నేరన్సు. ఇంద్యుచేత "కేకు 

~ ఇ." 

అడవుల్లను, మనము, షెంచవ లెననిన మనము 
+ శకుని త్తనములను అడవిలో ,నాటవలెను. 
గెలువ ని 

అదె" 
ఇటీ 

యెక్క_లను పాతొవలెన్లు. 

మనము, విచ్చలవిడిగ చల్లినయెడల అందులో 

పదింట తొమ్మిది గింజల వెబులవను. కాబట్టి 

మనము వేయదలచిన గింజలను, మే, జూను, 

నెలలలో నుక వర్ష దినమును గోరువెచ్చని 

సలి లో 2 గంటలకాలము నాన బెట్టవ లెను. 

పిమ్ముట ఈగింజల నొక ్హహోపగాబోసీ 

అపోశున్ను తడిఇసకళో మూసి పెట్టవలెను. 
అంతట ఈగింజలు ములక లెత్తును. ఇంతకు 

పూర్వమే అడివిలో ఆకు అడుగులకొకటి 

గడ్డపారతో ఆరు అంగుళములు 

వలకలనుజే చని యుంచవ లెను. ఈ 

అయిదంగుళములవరకు మట్టి 

'వేసిపూడ్చి పిమ్ముట. + మొలకయొ త్తిన గింజను 

సెట్టి దానిపెని తిరిగి మట్టితో 

చోప్పున 

లోతుగల ద 

దోలకలలో 

పూడ్చి వేయ 

వేయిచెట్లు చేయవచ్చును. ఇదివర కే చెట్లున్న 

+ చోట వాని వీడలో మొలకలు వేయకూడదు, 

ఈ మొక్కలు చెరుగుచురాగా 10 లేక 12 

సంనత్సరములలోపల వీనిలో, నాదారు చెట్ల 
నన్నిటిని కొట్టివేయవలెను. మొట్టమొదట. 

ఒత్తుగాపాతి పెట్టుట చే చెట్లు ఒంకరటింకరలుగా 

పోకుండ నిలువుగా పెరుగును. 

పెరుగు. చిన్నకొవెమ్ములను చిటికిన వేలులాన్ము 

"కాక పూర్ణమే మొదటినుండి ఖంగుళము 

"దూర్వములోకోసి వేయన లెను. ఇట్లు క కోయుట 

సెరిగిబోవును. 

ఇ 23 జ 

వేత కూడ చెట్లు నిలువుగా 
భం 

“గింజల్లను | 

నలెనూ ఇట్లు ఒక ఎకరమునకు రమారమి" 

(పక్కలకు, 

సె 
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"పేకు . కరకు వంకలలువ్న కొలడి ఇవెలత్టి 

వోవును్న - మెని చెప్పినట్లు , “మొదట ఒత్తునపాలి * త్సీరములక ఏక రాకు 970  భూపాయటు 

* 

తి 
| మట ప పక్క శొమ్మలను జ్జ జ “స్పిస్టేనన 

యెకఫ. మచి నేలఖ్యా టకు ఛెట్టునూ ఒక్క 

కొమ్మయినను "వేక్తుండ 60 కక 70 అడు 

గుల - ఎక్తువరకును పెంచవచ్చును. "కూసి 

జేయు కొంతవరీకు పెరిగిన తరువాతే ఒత్తుగా 
or 

నున్న యెడల వానికి తగినంత “వెలుతురు 

బాలక చక్కగా పెకుగవు. కాబట్టి చ క్క 

శెలిస్తినవారలు వయే జెట్లను నొట్టనలెనో 

యోచించి నాదారుహాటిని జబ్బువాటిని 

కొక చెసి మిగిలి నవి పైముగుటకు తనిన సదుపొ 

శృృు చెట్లు సామాన్గమైన నేలలలో ఏ 
cn Da 

డాదిక్ ఒకఘున అడుగు సాఫయిన క రని 

చును. సిలంబూరు. “పెంపు'౫ అడవులలో 

ష్ వోట్ల చెట్టు ఒక్క_ంటికి ఎకేట శెండు స్ట 

మాష గ్ కున 
లు ఫససలక కు ఎక్కువగా ఇ లేలుచున్నది, 

ఎకనముః చేలలో శుకులకవి వేయుటకు 

అగు. ఖక్పును దానివలనవచ్చు రాబడియు 
* 

కాకా వేయు పటీపి ఇల కం కలియ వెయుపట్టన్ని కింద జేక్చియున్నాము. 

సొమ్మాంతయు... వడ్డిసహా 

త వామూాన స్టముగ ఎకచము 

10 సంనత్సర 

ల అడపిమోద ఖర్చుపరచిన 

వచ్చి వేయు నని 

* కశోరియగలదు. 10 సంవత్సరముల. పీవుట 
అ ఆశీ 
“1కి సం|రము 

నకు శి *రూపాయలకంక యెక్కు_వఖర్ను 

గాదు. "కాబ్టై జప్పవి 100 సంపత్సరములు 

వరకు వెపగునని తీలచినమెడల మొదటి 
* 

10 సంవత్సభములుపోగా మిగిలిన 90 సంవ 

ఖర్భఅగున్లు. “అప్పటికి , ఎకశానేలలో కా 

నవికొట్టగా చశ్చినవి వానగా 40 "చెట్టు నిలిచి 

యుండునని చెప్పబీచ్చును. 90 న సంవత్సరముల 

లోపలకొట్టిన ఇట్లవలన వచ్చు రాబడి ఖర్చుటు 

పోగా 2000 కూపాయలకుతక్కువయుండదు. 

కడపటి స్థలసాంసేము చెట్లు 18కి సగటున 

నూక ండ్లకు 80 చ.అ. ఇక్క కారము 

శెక్క చేసినను ను 49 చెట్లకు శ్ర200 భు. అడు 

గులకబప రావచ్చును. ఈకలప ఘు. అడుగు 

18 2 రు చొప్పునలెక్క వేసీనను 6400 

రూపాయలు జవు రాగలదు. కానన మొ 

త్తముమోద ఎకరా అడవికి నికరాజాయను 

6400--1200=8400 రూపాయలువచ్చును. 

అనగా సంవత్సరము 1.8 ౪09.84 రూపా 

యలుకంశు తీక్కునగాకుుప రాబడి వచ్చు 

నని చెప్పవచ్చును. * 

క 9 సీటిముంపు లెని చేల లెట్టివెనను తగినట్లు 

చక ఇెట్ల వృద్ధి, వర్ష ములు కురియు 

కోనుకూలను గలం (పజేశములలో కేకు 

స్థీతీగతులు, + యొక్క. పెంపున కు_త్తను 

మైనవి. వేసేవికా లాంతమున ' అధిక 

ఫర్ష ములు. కురొసెధ్గు మలచారు మొదలగు 

చేసిమునీ గెట్లవృద్ధికి మిక్కిలి (పసేద్ధ మై "మనవి, 

ఉత్తర హిందూ దేశమున లద డిగేలనరకు 

కుకు అడప్రులుగలశ్ర, 7 కడి గీలు ముడు ఏ1 

* ఈ'లెక్కలు బోర్డు ఆఫ్ రివిన్యూ ఫో రెస్టు నెం. 258 
"తే 10-6-46 (ప్రోసీడింగ్పు ననుఫరించి ట్రాయబడినవి, 
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గా 

గే జ 

గా 

డ్ “వు ల, te ed 

డివషలత మలా ల లక ఆమం 3 టల ఎలుట్టాంయనోలు ఛో 

సీలొంబూరు, ఫారెస్టు డిష్టికాన్ స శ్వటకు "వే, ఫర్టూసన్ గారివలన తయారు 

చేయబడిన కేకు అడవుల జమా ఖర్చు పట్టి, 
" 

వో ఒకఎకరను ఆడవిని “పెంచుటకు జమాఖ్థర్భు. సె ః॥ శ 

» + 3 గా ఇ ఇ? 

+ గీ 3 3 దు 

"ఇట్లు కొట్టుటకు శూర్యము 8 తుఫ్నో నరుక్ళటక "2 a, యా 200 
'జట్టుకొట్టుటెక . ఎఎ 00 
కాల్బుటుకో ee . ఎం 0 4 0 

“కాల్చినమోళ్లు నరుకుటకు ? వ. టం ౫. 8 8 0 
గుట్ట"పేర్చి"కాల్పుటుకో ఇ నం వ. 1000 
గుర్తులు పెట్టి గుంటలు (కొవ్వుటకు ఇ ఎం . 3. తి 8 0 
"ముక్ళుం నాటుటకు | శల & “a4 > +౪ సె 2 8 0 

"రెండవకలు స్రతీతే | . మెక 0 
మూడేవకలుప్పుతీఢ + . య. కోంత 0 
నాలుసవకలువుతీత " ఎం ఎం « 140 
"టకుచి క్షనము (2పరటు) . లమ 0.8 0 
దున్ని వడి జేయుటకు . = ఎ తి 00 

ఇతర ఖర్చులు ణా న. న. .4 2 0 0 

"మొత్తము, 4s వళ “a9 86 0 0 

తరువాత (ప్రతి సంవత్సరమునకు ఎకరా 1-కి. 
% ఇ 

ప! 

కెండవ 'సంవ | మూడీవ సంవ | నాలాగవసం | వదవసంవత్స | ఆరవసంవ 
న లో " లి 

| ల్పేరశు, + ల్స్రము, వత్సరము. రము, 3 త్సరము, 

జి ఇ ఇ 

మొుదటివ కలుపు తీతకు 2 8018010 0,0 12 0 0 12.0 

శండవ కలుపు 00 వి 8 02 4 0౦,012 01 430 |1 4 0 

మూడవ కలుపు ౨ "2 8 02 o"oj1 &£ 01100 

నాలుగవ కలుసు «| 2 లీ 0 గ "lo 13 0 
కొమ్మునరుకుటకు ); 604 0,|0 8 0|0 8 0,0 12 

శ ఛి 

. ముతము *10 4 ౦6 4 08 80 812 0l2 12 ర 
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ముట్ ప విసంవత్యరములలోపల ఒక ఎకరా శకుకు అడవివలన అచాయ నయ
ములు 

ఇ గల్లి (| 

లం తెలుపు జాటతౌం 

| i ౯ ల ల ౯ న ae 

+ |. . ౨ వా. అ వై ల ౧ హాలును 
ణి * ళ్ మీ 

గ్ . 

1. సటస్పకము ఖర్చు “$6 0 0 ఈ ప్పనరుకు టవలన గ“ "జమ 36 0 0 
Pe * ba . 5 

| ళల 9 40 
శ . 3 6 80 

శే న ళ్ 93 +“ చ కల్లి” 0 / c 

క్ ౫ శ 40 ee 

ట్స్ , మొదక్థు 10చంగ వరకు" 16 8 0 ౧ 

" త్రము. 18 ఉ (| 800 కర్రలు 18 8 అణాలవంతున 150 0 0 

గా! ల అజా py . 

* ళ్ 
గ 

ఓ ॥ 
ం 

11 చం! గా 8 0 0 , 

నయకుటకు | 2 00 
800 కెట్లు బాటు వేయుటకు 180 ల గ 

కెప్పలేకబండీమాద కేకజేయుటకు 27 0 ౮ 
ద. ఖ్ 

మొత్తము, 89 8 0 

సెట్కవెరస, 111 18 0 ము_త్తము, 186 0 0 

కిల వేడమి ఈణెట్టురె ఎక్కవృద్ధికి మిక్కిలి 

అనుకూలము, స్ లంసళముల్థలటె వర్షము | 

ఎక స్క వగాన ల్-చోe ద్దు ఎ అనిన్రులు 181-9 

౫బడెలల ోసేయడవులు పెపగవ వు సిలాంబూ 

తమ్ 

మో విరగటం Cus ఎత్తునను, కూడ కకక 

జ 

వాన్లు నః అన అ చెలబలో కుకు 

ని వాహ కీయును. 

చు కుహు కుకు శాసన వెరు క కుకు 

| పశు ప్లే ప త్యేకముగ నుండుచోట్ల కంెటచల్లని 

నీడనిచ్చు బ్రతరణెట్లు కొన్ని వానికి సహాయ 

ముగ * నున్న చోట్ల ేకుచెట్టు బాగుగ 

" పెరుగునని “తోయచున్న ది. ఒకశుక ఇ 
యున్న అడవిలో వేసవి కాలములో అన్ని 
చెట్ల ఆకులు ఒకే సమయమున రాలిపోనుట 

(వలన నేల కాలి చెట్లకు ఉడుకు ఎక్కువ 

కావచ్చును: అందుబేత ఆకులు రొలని ఇతర 

చెట్లున్న ఎడల వేసవి కాలములో కొంత 

వరకు 'పేకు చెట్లకు పీడ యుండును. అనేక 

॥ రకముల నేలలలో, కేకు చెట్లు వెరుగ వచ్చును 

గాని దీని పెంపునకు నీటి ముంపు బొత్తుగ ల 
అనే 

nn ఈ ళో 

తిష ౯ 
r 
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పనికిరాదని చె ఫయయుంటిమి. 

ముగ గ నల్లుకొ సి యన్నచోట్లను సీకులఫినృది 

కాదు. విస్తారము" స్రీడగాని, ఖు దలుగాని, 

చిక్కని గడ్జిగాని "టకు "ముక్కొ.. ల్లు చిన్న ఏీగ ; 

నున్న పుణే వాని వృద్ధిని ఆటంక "పరచును. 

మెసూరున్తు మల'బారును సీగికి పుట్టి నిం 
తన డో వయా. | నుంచి గంధ సని చప్ప వచ్చును. పవి 

ఖీ) "తం  మొనటు సాలుగు 
ఆడన్రలు, 

"బేల అడుగుల ఎత్తుగల 

నేలలలో 'సేరుగున్ను. -ఈ అడన్రల వలనసం 

వత్సరమునకు ఎకరాకు 282 రూపాయలు 

ఆదాయము "రాగలదని ఘొకరు లెక్క. పెట్టి 
m3 

యున్నారు. బజారులో అమ్ము మంచిగంథపు 

చెక్క.లలో గెల్లని వక్కలు కొన్ని యు, పసీమి 

వగ్గముగ లని కొన్నియు నుండును. అందు తెల 
రాం య 

నివి లేతక రో పసిమి నగ్గాముగ లవి వట్లమధ్య 

నుండు శీవక ర, సముద్రపు వుట్టమఖుసె 

000౦0 అతభుగుల కంటు డ్రిందిభొగ ములలో 

మంచి గంథపు తోటలను పెంచిన వడలి 

ఆక్రరలలో నువాసన యుండదు. కాబట్టి 

"మైసూరు మొదలగు కొన్ని చేశముల'నే దీని 

యభీవృద్ధి “ాచ్చుగ నున్న డొ 

యూక బిష్టసు అను ఒక దేవదారు జూతి 

న చెట్లను” సీలగిరి కొండల్ 

యూక లి స్టసు భో అతవ్హతుగా పెంచు 
పొట్ల అడవులు, 

చున్నారు, ఈ చెట్టు 

7000 అడుగుల ఎత్తుమోద “చక్క. పెరు 

గును, ఈ అడన్రల వలన ఎకరమునకు2?7ని 

ఇతర చెట్టూ రూప్లాయల్ల చొప్పున రాబడి రాగలదని 

 యికరు , (వాసియున్నా పు. * స ఈ వెట్లక రకు 
సుభభయముగ “'చెభ్లలు పట్టుటనేత ప3దతువలసి 
భయములేని నీలగిరి నంటి మిక్కిలి చలి పే 
శములలోతప్ప ఈ కర్షయ్యుక్క ఉప యాగ 
ముంత్లగ మనకు బేదు. దీని ఆకులనుండి CAEN 

ధములి కుపయోగించు నొకనిధమైన తెల 

క్యాజకీనా, 3 లక్, వాకవట్లైి ఏనినికొం 

దర్శ సరు చెట్లందురు. 

ఇవి సమ్ముద పీరమరిసం 

దలీ ఇసుక షరలలో 

చక్కగ పెరుగును. ఈ ఖుడనుల వలన సంవ 

త్సరమునకుఎకరము ఒక్క_ంటికి 8-12_9ఆదా 

యము వచ్చునసి ఈ క్రింది పట్టీవలన తెలియ 

గలదు: 

సరుగు అడసప్రెఆు 

తుమ్మఅడవులు, 

బందలలో తుమ్మ అడవులవలన 

ఎకరమునకు 43 రూపాయలు 

వచ్చుననియొక రు లెక్కించియున్నారు న కాబట్టి 

అడవులను పెంచు దలచువారు ఆయాస్థలము 

-పనుబట్టి వయేజాతి చెట్లను ఎక్కడ పెంచిన 

లా మో తగిన _ అడవి శాస్ర) జ్ఞాలనుండి 

తెలిసికొన నగును. . 

ఎకగము నేలలోసరుగు చెట్లు పెంచుటకు. 

అయ్యు జమాఖర్చుల పట్టి, 

రు-అలుపె, 

నాయసెంచుటకు ఇ 0-8-0 
గోతులు (త్రవ్వటకు 0-6-0 

"మొక్క నాటుటకు 0-6-0 

నూతులకు 2-0-0 ఇ 
3ారా౦ స్య 

» * Forestry in Southern India, by Morgan. 
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ఇ 

od 

'అడన్రులు 

‘+p 

ఫం Rn 

a ల 
జ 

'శ్రాటోవరు 

. 2 నెలలు 600 చెట్లకు ఫల 0 
దినము నీరుపోయుట్టతు కూలి 1కి. 6-12-0 
1 దినముళకు 0-2-౦ చొపహ్వన |. . oe 

మూడు 'నెల్ళలుదినము విడిచి 1" 
« 5-1-0 

దినము నీళ్గుపోయొటకు . 

బుద నెలలు ఎడు డిన 8-6-0 

ముల కొకసారి నీళ్లుపోయేటకు | 

మొదటి "సం కు అగుఖర్చు మొర్తేము. 18-0 

* రెండి డవ సంవీక్సోరము స అ * 

 ; 6--12-0 దినములకు 1 సారి ఆరు నెలలు 

నీళపోయుటక్య 

మూడవాసంవళ్సిరమ్మ, మాడు 

డినమిలకోొక సారి నాలుగుోలలు కం 

నీపపోయ్యుటకు శ 
త 

మొత్తము 29.120 

100 8 10 చవొవళీ ఇతర 
క వొ | 8-420 ఖర్చులు | 

మొత్తము ఖర్చు 88-00 

10 సంవత్సరములకు సామాన్యముగా 

1 సం! రమునకు 40 టన్నులు వంట చెరుకు 

తయారగును. చెట్లుకొట్టుటకు, జేర వేయుటకు 
అగు ఖర్చులుపోగా బన్ను శక రు కి_0-0 
వలవేసి కొన్నను 40 టన్ను లకు రు 120_0_0 

న 

ఇందులో పెంపకపు, కర్చు. క8_0_0 
వో నూట్కి గ ,నంతున 10 సం! లకు 16.0.0 

వై తస్కీచార్ల ఖర్చు 100కిరు 10, * 
చొప్పన 10. సంవత్సర ములకు | 88-00 | 

ల జ 

మొత్తము రు. 82-00 
పోగా 88_0_0 నికరము ఆచాయమువచ్చును, 
అనగా సంవత్సరమునకు ఎకరము1.కి 8_19_9 
నిక శాషాయము వచ్చునని చెప్పవచ్చును. " 

8-6-0 « . పెన శెప్పినవిగాకాా పారా స కారణముల 

కుపయోగ పడు అడవిక్మరల పట్టీ సోళచాని 

లవ , 'లీన్సబుధముగా జేర్చియున్నా ము. 

* సర్యారు అడవులలో నితగులు కాస్ట్ 

కూడని ఇట్లమేక్క-జాదితా యును, సొమ్మి చ్చి 

కొట్లుకొనోపోత గిన చెట్లజాబిశౌయును,గోదా 

నరి కృష్ణా జిల్లాలలో అడవి ఫలసాయమును 

విక యింత చెలలను జెలియుబేయు పట్టిలను 

తి. అనుబంధములుగా 'చేద్పియున్నాము, 

అడవిలోనుంశు కొన్ని సములు పురుగు 

లను తిని చెట్ల కుపకారము'చేయును. యప 

శూలను చేటకాంచు చంపకుండ నర్మా వ 

వార్థ కాపాడుదురు ఇట్టుచంపకూడని పజుల 

జాబితా సీ క్రింద ఇచ్చియున్నా ము. 

చంప కూడని అడవిపథ్వులు, 

వానకోవిల ఏటిబ్రన్క__ 

లకుముకిపశ్నీ -పిగిలిపిట్ట 
ఇ 

క ప్పపిట్ట పొన్న ం౦గి పీ 
సలిగక్షివ పనరికిపిట్ట చిన్న వింద 

. పాలపిట్ట ెంటకీట (బుల్ బుల్) 
కు 

మూానూతొలచి చింద 

బ్రవేశ్చిల * అడవికంపజి త్త 
కొండకిట నంబుడిగాొడు 

చెల్లించి ళా 

అడవులలో నివసించు కూర జంతున్రల 
గూర్చి సంగహముగనై న నిక్క.డ (వాయుట 

యవసరమని తలచి గత సంవత్సరములో దః 

రాజధానిలో +అడని జంతువులవలన కలిగిన 
| హోనిని తెలుపుపట్టి సీ క్రింద జేర్షియున్నా ము, 

కెరా . 
గ 



శ 

న. 

అడవులు, 

ఈ రాజధానిలో 1914 “ఫం గయల అడవినృగములవలన చంపబడిన జనసంఖ్య, పకువులసం ఖ్య 
> 3 

॥ “తెలుపు జాబితా | 

గ న ఎ (| శా 

గ ల) ణి > a9 ఎ > శా 

ng | 2 . స్ట్ గ్ 2 న శ ది శ్, శీ nn గ 

వీనుగులు, | 1, స్ ఎళుగులు, | శొడ లే ల 1 (పాములు, | మొక్తష్లు' 
n ఇ + క 

" జ 90 టి i న్ ¥ నట! " “ | A ౧ | తా ౧] చ్ల ఇ 3 గె 
ళ్ 

» శ ? ప గా 3 | 

వచ్చినజనులు న. 1 కర్గర , m5| 8 క్ 11 43 | 349| 1;514.| 1,863 

~ " ఇ | గె 

చచ్చిన జంకువులు 2,200 90790, 18 | 80 | ‘16 »| 92 11,575| 1,712 13,287 

క్ 
ఈ వ్యాసములో నింతవర క. [గంధము | టులో 1 మొదలు ౧ వ సేజీవరకు | చుచు 

శ క. 

పెగిగి పోయినది, ఇవాయవలసిన విషయము  రింప బడియున్నవ్. = | 

లింకను అీకములు అగాథములుగా నున్న వి. 
(వాయవలయునను నుత్చాహము 'ప్యాబ్బుగ 

నున్నను |వనాయుటకిక్క_డ ఎడము చాలదు. 
కాబట్టి నూతనపిషయములను "జెలినికొనగోరు 

వారీ క్రింద నుదహరించిన క_వ అనుబంధము 

లోని (గంథములను చదువు కొననగును. 

[&. ల] 

1.వ అనుబంధము. 3 

ఇంపీరియల్. ఫారెస్టు సర్విను. 

ఇండియా గవర్నమెంటు "% సే క్రిటరీ ఆఫ్ 

సేటునారు అ ఎప్పు డప్పుడు 
$ 

ఇంసరియల్ (పచురము చేయు నిబంధ 
ఫారెస్టు సర్విసు. 

గస్తులనువీర్పరతురు. ఈ ఫానైస్టు సర్విసునకు 
ధా శనగ పనులు నేర్పు టకు నెన్న బకునట్టివారలకు 

అటి రు 

నియమములు 1912 సం! అక్టోబరు 8 తేదిగల 

ఫోర్టు సెంటు జార్జి గజిటీ 1 భాగము సప్ట్రి'మెం 

నల ననుసరించి ఈ ఉదోర్టా 

అందులో ముఖమైనవీ ;__ 

1 విద్యార్థులు 19ససం॥ ల వయస్సునకు 

లోబడియు ౨92 ఈ మించియు నుండకూడదు. 

9. (పకృతి శా స్ర్రములో నేడైన నొక 

దాని నెక్కు-వగ నేర్చి, యుండవలెను, 

+ తీ జర ను భావగాని, |ఫెంచిభాషగాని 

చెలిసి యుండవలెను. 

4. శకావలేసిన వారికంగ్నా అధికముగ 

ఇ వి ద్యార్థులున్న యొడల వారిలో పోటాపోటీ 

గా నొక పరితీ శివిల్ సర్విసు కమిషనర్లు 

చేయుదురు. న " 

గ. సామాన్యముగా పరికి రెండు సంవత్స 

రములు ఆక్సుఫర్గుతోగాని, శేం బిడి లోగాని 

ఎడింబణులోగాని విద్య నేర్చుదురు. 

6. అనుభవము కొరకు సెలవు కాల 

ములో ఐగోపాలోని అడవులలో తిప్పి విద్య 

| గఅపుదురు, 
4) 

a) 

a 

HG, 0. No, 989, dated 27th April 1gr5. 
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=z. అడ వ్ర లభ, సన a) 

Pind 
న! శా లం wom 

స అడవి" విద్య యందును, మశేదేని |. ్రావిస్టయల్ ఫా “గెస్టు సర్విసు. 

ఆప్పటికి నిర్లయమైన * బ్రితేరో “పాండిత్య (a) 'జేశాడూనులో పరిశోధన ఏవ వయమైై 

శాం సిల్లీ క స స ke మం peg 

చునంద్భను పట్టము ని చఛ్చెదరు. ఇండియ ల
్ సి (ఫొవిశ్లి ఇయలొంఫా ౫ చి యేర్పడిన ష్ నౌ గ్ 

అడవి ఉపవం స్యగ్రములనా అట్టి అటిజే౭కి అక్షి సిస్టింటు 

జజ 

శాక్ళస 

క. వీంకి బ్రండియూదేశమునకు వచ్చిననాటి 

నుండి జతము నెల1_కి 880 రూపాయలుక్లచ్చి, 

మద్రాసు ఫాకేస్టుక కోడ్ ర్ర_ వ అనుబంధములో 4 

(శక టించినట్లు చేశ ఇభాహుల నేర్చుకొనుట 

కున్ము ఈటేశ పుటడప్రుల విషయము బోధన్నేసి 

కెనృటకును, ఇచ్చటి రీవిన్యూ నిషయములు 

కౌల్రిపకొనుటకును, లేఫీసుపనులు, లెక్కలు 

నౌ రాలు సెలిపికొనుటకును ఒక సంవత్స 

రము గకువిత్తురు. ళ్ 

నటన హణ నిచ్చెదరు. 8 

న 

మ్మదాసు ఫారెస్టు కోడు 12వ అను 

బంధములో వీరికి తెలియగల చేశ భావలవిన 

రమును (పకటించి యున్నారు. 

ఈ రాజధానిలో న్మీకింద పివరించీన 

(శుకారము ఇంపీరియల్ ఫాస్టు ఉద్యోగస్తు 

ల కుద్యోగయులును జీతములున్కు ఏర్పడి 

ఎన్న వం 9 

కసి నైంటు కాన్ స శ్వెటరు. 

స లిప0. 540. ఇ సం॥ మునకు 40. వంతున వృద్ధి. 

ప్ప డికిట్లీ కాకా సశ్వటరు. 

ఈ 580-850." 

తరువాత్ 50 వంతున 1250 వరకువృద్ధి, 

లి కాళ సర్వేటరు;. ఆ 
న! 

మ చ గోడు 1500 దూపొయలు, 
తె. 

హ్ జ లు 1100 మాపాయలు, 

వై శు 1900 సహూాహాయలు, ళ్ 

నం॥ చమునకు 40 వంతున వృద్ధి, జ్జ 

పూర్తి ద్ జేరిన నాగిని, 4 స్రుసర్విసుః ' 

J 
(0) శంస పదవిని రాగ గన వారిని, 

ఈ ఉద్యోగముల శేర్పరుతురు. ? * 

9, ఉదో గ గ స్తులు కావబపీన యన'సన 

మునుబట్టి (పతి సంవత్సరము 

నెలలో శౌొంత మందిని, ఫారెస్టు నమిపనరును 

మరియొక బోర్డు మెంబరును, మధ్య ఖండపు 

కాకా సశ్వేటకును. చేకి. * చక్కని దేహో 

రోగ్యమును, విద్యార్థి ద్ లో చక్కు.ని 

అష్టక కలో a 
సిభుంబరు 

(I) 

సట 

వడికయుగల పిన్న వారి 'నేర్పరుతు? మ (కుష్బృతీ 

శాస్ర్రాముల పరిచయ ము ముఖ్యముగ గమ్ 

నింతురు.' బంగీ షునందును గణితమునందును 

చక్కని పర్శిశమ గలవారుగా నుంపవ 

"లెను, వీరిని రిపన్యూబోర్జువారు ఏర్చరచి జిలా 

ల అడవి యుద్యోగస్తుల యభిప్రాయమునకు 
పంపేదురు. 

ష్ ఉగువ 6_న కలములో నుదవారిం 
చిన (పక్మొరము విద్యయందును, 'జేవావటు 
త్వమునందును, తగిన పరీక్షల జేరనలయును. 

4. పరు స మంలకులోబడిగాని 

ల కు మించిగాని యుండకూడ టబు 

4 ర కాలేజిలో ,చేర్చుకొనుటకు పూర్వము 
1 సంవత్సర్శమ్థు డిస్ట్రిర్టు ఫారెస్టు ఆఫీసరువద్ద 
తరిఫీయతు కావలెను. అప్పుడు పీరికి భూ. 
40 జీతమును భూః, 9౦ (ప్రయాణపు ఖర్చు 
లకును ఇచ్చెదరు. తరిసీయతు సమయములో 

చొం * € ల 

శా 
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[న We 

క... ఇం మాం 

తృ ప్తి? వీణా పని  చేయనియెడల సీరిని ల 

"వేయుదురు, ణు 

శీ ఇ 

6. జేరాయుా “నుకు సోకమునుఅే ఏర్రని 

'దేహ చొరుడ్య మి, ఇంగ్లీషు, గణితేములందు 
జపరికు చేయుదురు, * శ ~ | 

అచ్చట నేర్చు అడవివిద్యను బోధ వేసి 

నంత బృంన్లీ ష్కు గణితపరొనయ 

సరము, + 

టో, 

మున 

~ 

7. "వేశాడు ను పోవుటకుముందు 4000 

రూసొాయలుకు, నద్లరివలనా జూమిోనును, $ 

సంనత్పరముటు 'పనివేయుటకు ఒడంబడిక 

యు సియ్య్న లెను. ఈ జ మోానుదార్దు 

బృిండీరకుం కాపురస్తులుగను ఇండియాలో 

అస్థి ల వారుగ నుండవ'తెను. * 

దీ. ఫీరికి 'జేరాయానులో విద్య నేర్చుకొను 

కాలములో గెలు, ఒడ పయాణపు ఖర్చులు 

గాగ నెల 80 రూపాయలను డిచిత 

ముగా సిచ్చెదరు.। పరితుఅమి మదరాసునకు 

రాగానే సారికిశానలసిన దుస్తులు వగయి | 

రాలు శీసికొనుటకు రు 480"లు ఇచ్చె 

దరు. జేరాశూూనుకుపోయి శలేజిలో చేరుట 

కును పరిక్షలో కృతార్గ్లుతెన వీదప తిరిగి 

శకి 

వచ్చి జేరుటకును ప్రయాణపు "ఖర్చులు | అం Boswellia serrata 

థి స, చెగ్యు లేవళ౯ా (హకార మీచ్చెదరూ 

9. పరితులో' కృతాగ్గులుశాగానే వ్8ని 

ముదట పొ 'బేనననీ ఎకస్ట్రాల అసిసైంటు కాన్ 

సశ్వేటర్లుగా నియమింతురు. రంకు సంనత్చ 

రముబైన తరువాత (కముముగాఖా[లను బట్టి 
“ 

గా బళ 

4 

Te. WRN 

ఇ 

"పనులలో స్థిర ముగా 

వీరిని బియమింతురు. పొశోవనుకాలములో 

'ఫీకికి జీతము గ్గు 1560 లు, అట్టి పొ చేషనులో 

శెండన సంవత్సర్లముకూడ " జరిగిన యెడల 

200 జీతము నిచ్చెదరు, * ఈకాలములో ఫ్రి 

నగా రెండనడేశ ఛామనుకూడ నేర్చు 

నివరీకు లో కృ తార్థులు కావలయును. 

| 10. 28 సంవత్సరముల 'వయస్సునకులో 

పల పీరికిస్టి రమైన ఉద్యోగము రేర్పడిన యెడల 

లవ వ సం రము వయ్రాస్స్ వచ్చువరకు పీరి 

యుద్యోగమూు పెంవన్ల కాలములో చేరదు, 

11. చాలకాలము ఉ వ్యో గము చేసి, 

ీరుపొందిన “రంజర్ల క్క వేశేపరీతులు వేకయే 

(పొవింమియల్ ఉద్యోగముల నిత్తురు. 

12: (ోవిస్టి యల్ సర్విను వాగికిగాని 

శేంజర్ల నుండి వచ్చినవారికిగాని ఎక్ స్ట్రా అసి 

(బొవింపీయల్ సరింను 

న్లైంటు కాక క్విటరు పనులనిచ్చి నెల 1 కై 

90 జీత మును, (పతి సంవత్పరము 90 

వంతున 550 _నరోకు వ్య ప్రద్ధియును ఏర్పరచి 
యున్నారు. / 

|. 9_వ అనుబంధము, ఈ 

ఆంధచేశమందు గృహారాపకరణమ్లులు 

మొదలగువాని కుపయోాగకోరముగు అడవి 

వృత,ములు,. 

అడవి నోరింట-- టూ throxylon monogyum 

అడనివుంగ--Randig uligniosa 

అడవిమునగా- Limonia alata 

egs-—Polyalthia longitolia 

ఇఇప్ప-- Bassia latifolia 

~ 

ఈ 

~ 

kG, 0, నెం d142 చేది 8-11-1914 నాడు 

రాణ ” శా 
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అథ వులు, 
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గ! 
న. 
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*gsH-Mesua ferrga (rare) 

ఇషిరషి-- le qi i Erioglossnm edu 

ఊరీమిడ్-- KCraetava)religiosa ; ర ॥ 

ass-Phyilagthns emblicy * 

తడు g8langiumaamartkii 
| 

క్ష 

బ్మెర్రబందకము —Prergtrpus santalinus 

ఎశ్రజావ్ని —Ochna ఈ equarrosa ॥ 

చేటమ డిం గ్ా latifolia ౪ 
శం టై 

ఏపీ (న శశ Hardw’ ckia pinnata 

న 
EE మ-Barringtonia acntangnls 

skeo--Authocephates cadamba 

_TPerminalia chebgla 

ల్లి మణ integerrima లే 

ఉపరితల కలియ s)-Limenia americana 

క్షల్లగో? s-Sursorpernga chalonvides 

కాచు 2 -Acaiacatechu 

ew és Flacoartia ramoutchi 

కారుశిమ్మ-కీ talantia monopbhylla 

కొంచ అందాా-Aglia Roxburgbiana (rare) 

డక వోడు నylia dolabriformis 

కా. Visex leucoxylon ‘ 

కావే మద్యం tabularis 

చావని 
ఇ 

పాలలా parviflora 

కా8¥-Cleistanthus collinus 

“amd Thespesia populnea 

వ జ. gravevlens 

~—Garnga’ Pinnatg 

జ వని టిజి wodier 
w-Gmeljna arborea 
క? xylopyra ra 
అబు జోక్ 
mre - Michelia cham baca 
మ దూపి 

ఎ అ మతు బంకిం 22 100112 
వటుడు: dus ind'ea 
వదం ALizzia oduratissina 
కష 

Em 
రోమ అ 

Fans 
క 

న! 
Mad due Sn —Termminalia paniculata 

చిఫీక దుడగ-POly althia cera 1601268 

నీక శేణి-&lpiznin 210212 

చిత్రీబిక్కి- 6446161212 1106142 

జ్లేశిస్స్ప-Hymenodictyon axgolsum 

కీ lectonal grandis, 

nm 
గ. 

sa pterosyerm fim suberiofolin 

శాఎశ-Terminalia belerica 

త్రిళ్ల Bxcaegacia agallocha 

తుమ్మ-దీ 04012 2120102 

తుమికిం Piospryos melanoxylon 

తుదకచేపా Melia azedaraoh 

* ఈాmు- Cedrela Toor ఓ 

కేల్లపాల-Wrightia tomentosa 

"అెల్టపున్కి- 610౪1 rottlevifornis 

"తెల్ల విరుగుడు 3s-.Dalbergia lanoevlarin 

తొ Hలగ-Liwonia acidiesima 

చానిమ శpPunica granatum 

88సన-Albizzia lebhek 

దూబదుస్బీ--౮a1Teya arborea 

నక్క రేణి (నర్గిబలుభు-Canthium didymum 

దక్కు. ణు A rocarpus 1800612 

నల్లమి— Terminalia tomentosa 

నాగనగొలాగు- Murraya exotica 

శరత Birolaena condollei 

నీటితుముకి-Diospyros sbenam 

f8e-—Blaeodendron glaucum 

న్షమలి-Holopteyeia integrifolia 
So8-Gymnosporia poryleasn 

పss-Artocarpus integrifolia 

పీరమి- Ziziphus ahoplia 
a 

పరివశేణి-ంl#rrhena antidysenterica 
SYR Tamarix gallica 

పొలగరుడండీ 160018 scholaris 
పొల 

ఖు 

1 అెంకిగు! ghtia tinctor 
సాస-Anognuissus abirnenata 

గా » ¢ వై 

ళా ౯ 
థి శి 
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పుత్ర కవ-Putr anjiva roxbur ghi 

సరుగుడు Dodonea viscosn ం 

"పెద్దబట్ట-- Cordiamaclioditi - 

"పెద్దలిక్కి Cardinia Oatifolia ~ 2 

"ెద్దమాను Alantbas exelsw ౧ 

x పట Ploneostyla wightii | 

పొన్చ-౮nం phylum inophy lum 

 పొనికి-(ర్వేగాంంష 018 jacquini 

2D Ste :culia urons 
బంిడారో- A dina cardifolia | 
బట్టగణ స-Stophegyne parvifolia ॥ 

వాడిళ ry thrina indica 

బిళ్ల (బిళ్లుడు)-- Choro xylon switenia 

నిన 1101116) ole ,Lepiaria 
బుక్కు పా-౮aesalptnia sappan 

భూసీ-Bohleionera trijuga 
బట్టు కార-౮ordia folvosa 

గి 

గి విరుగుడుచేవ.- Dalbergia latifolia 

చి 

మంచిగంధము-Santalum glbun 

మg-Ficns, bengalensis 

మాముడి-- Mangifera indica 

మాశేషై..& రర్ధ1 marmelos- ల 

మ్ుఫిడి (ముష్ట్రి-ఎవోటూంముం9 nuxvomica 

వ క ప(ముక్కుడ్ని నంయ20 06:1 swietenoides 

రణ బిళ్ల (పురుదొనృ-౮॥9ం ర్నలెకజ fruticosé - 

ర దాశ-Gu1azuma tOmeatosu 
~ 

dm Zizephus jujuba 

3ల--Cassia fistula = 

“ఇ న్తేకు--006౬60502జంమ]12 lanceolata 

3Y-Feronia elephantum 

Dis Pterocarpus marsupium ౧ 
. a) 

35- Melia azadirachata ఉం 
. «4 

కీవతంగేడం--౮*వవ12 32162 

విస —Dalbergia sissoo 
సోమి-Sంymida febrifhga 

ర వగి (వేగిన) 11. “తంబ. 

బో a న 

* అరవ సేర్గు 

వన అనుబంధము | 

సర్కారు అడవులలో రిజర్వుడు అనగా కొట్టకూడని చెట్లు? 
న్ 

ఓ తుమికి, 7. కరక్కాయి. 18. మామిడి “ 19. కానుగ 

2, చందనము. 8. చింత 1&. పనస 20. చండ. 

ర్ట ప్రభుని 9. జల్లారి 15. "టేకి. “౨ 91. అడవిజాజికాయ 

క. ఎర చందనము. 10. సాలువ. 16. బిళ్లు, ౨౨. “పుం. 

17.) కొండతంోడు. 928. ఈ*దాల్సిని. 

6. ఏపీ. 12. ఇప్పు " "18. కుంకుడు, 94. వ్రరుభోగం 
. గె 

క ° 
గా 

+ 1212 రఫ్టై ఫారెస్టు మాన్యాయల్ చూడు. * అరవ శేర్డు, ర 
తా 

రావ 



(€ 
0 . { 

అ క వు లు, 6 
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నర్కారు * అడ వ్రీలలోనూరిడు ఫట్లన్నియు రిజ ర్వుడు, "క్లానీపై ఫెథ్కు అ 

నాడు విధముమీగ్యా విభజింపబడి 

కె వ "తనుచంధన్టుమేర్యాడు గోసున 

సియమిత మగు ఖరీజోకు పేజలకం 

వలన తెరియళలఖదు. అన్ కాసి ఫై 

సిర్నయమైన వెల లేదు, 
6 

క్షా 

ళ్ 

4_న అనుబరభము. 
cg r 

Tr 

౯ 

శ్ ల 
€ i 

అన్ క్లాసీ ఫైడు అని 

యున్న వి. రిజరుగ్టిడు చెట్టు అనగా నెనరును కొట్టకూడనిపి, 

మళనగా తఠళగతి' విభాగము వేయబడి అయాజిల్లాలలో 

ఇచ్చునవి. ఇందు మూ డు తరగతులున్న ట్లుగో (కిందిపట్టీ, 

డు అనగాతరలతి విభాగముకాని ఇతర చెట్టు. ఈజాతి చెట్లకు 
¢ a 

ఛి 

r 

త్ 

|! Yoyo కే శ్ర ళీ కో = గోదావరి కృష్లాజల్ల ల అఢవ్రులలోసీ కలప మొుదలగువానికి సర్కారు శౌట్లు. 

తి 

శ ౧ 

నోచావి కహా, గోదావరి కృష్ణా. 

1క శ్లాసు, రివ కాసు, రూ,అయె. ఈళూ,అనై 
బండారు శల్లతుమ్మ (= అతో | తాడి చెటు 1-3 2-8-0 2-8-0 

నిరిమాను "కెల్లతుమ్మ అకార ఈత * ర 1-0-0 1-0-0 

బట్టనణప బట్టగణప | తాటిఆక. ౨ 1000-8. 1-0-9 1-0-0 
ెనుగు '  చిరిమాను వంట “జెజుకో 

"తెల్లమద్ది నెనేడు | 2 (ఎండినదిమ్మా త్రము బోటు టకా 1-కి. 1-4-0 
నల్లమద్ది "వెలగ ల డ బండి 1-8. 0-6-0 0-8-0 
నెమలి అడుగు | చేప E wm | శి ఎద్దుమోళత 0-1-లి రమా 

పగడ... |ఇణీ బి గాడిదమోక 0-0-1 0.0-10 
పాళా _|5 గె ° నత్తిమోక 0-0-8 0-0-8" 
సోమి * స్లట్స్. వాగు . బండి 1కి 2-8-0 ఠి Fm fe ' ॥ 
నల్లమద్ది జి * ఎద్దుమోత, 0-5-0 0-8-0 

లవ కాసు, న తి గాడిదమోత 02-6 0-4-0౦ 

తుమ్మ నల్ల రేగు [సల అ ం * నెత్తిమోత 0-1-8 0-2-౦ 
రాసిన దిరిసెన | లోేహాములు., 

ముందుగ చిందు మ . చక్కు_నిరోయి. * బంటి 1.8. 0-1-0 0-1-0 

-శేరేడు మడ ణి వెక్కి నరాయి, 33 020 0-2-0 
వేప . శల కిల్ "కంకర. - 0-0-6 0-0-6 
బూసి జన వ్. వీన్ను. " © 5 0-0-5 0-0-8 
ముషి.డి తడ అ జై బ్ చిల్లర ఫల సాయము. 

ముష్టి గ ళీ ద కంగేడుపట్ల, బండి1-కి, 1-8-0 1-8-0 
| చిల్ల Frees . ఎద్దుమోక 0-50 0-5-0 

2 నె త్తిమోఫులుం=1 గాడదమోత్, 

2 గాడిదమోతలు=1 ఎద్దుమోత, 

BG 

. 

క్ ఎద్దుమోతలు=1 బంటి 

100 భుణఅడుగిలు=1 బోటు శున్ను. 

చోర 



శి 
ఇ గ > శ ఇ | 

నం, ఇ, ం ఆడ వ్ర లు. +" ౬2౧ 
bk) 

ఓ 
ఖో 

ఈ వ్యాసము. వాయుటయందు 1 పయో పడిన పు ) స్రక్షముల ఖా గవిశ్రా సీ సీ శ్రందను 

దహారించియుసన్నా ము. హృర్ద్చు విషయములు ఢొల్రిసికొన నభిలాష గెలనవారా 

సషధమః॥లను చూచుకొళీ వచ్చును. * ౪ ఎ ౮ ; | 
ఇ + గీంన అనుబంధము. ( ౮ 

గ త్ే | 

(గంధము, ' "ఇ * శ 3 (గరధక్ళ ర్త 
శి ఇచే 

ఇ? 3 

1 ఫారెస్ట్రీ ఇ౯బిటుష్ ఇ్రండితయా [| Fr AD రిబ్బ౯ తాప. 

ల, నాను యల్ ఆఫ్ ఫా స్ట్రీ (8 ఓ చం కంప్రటములు) = శశ్సీయు, "స్కి_ల్కు.. 

+ యుటిలిటీ ఆఫ్ ఫాశెస్సు లెండు సంగా "సుంటల్ జ || 

(ఫ్రన్సుఫిల్సు ఆఫ్ ఫ్ శిల్వికల్ప్బర్ , | 

le డొ కల్ కిల్విక ల ల్చర్ = ఇ ॥ 3 

11. ఫాస్టు మూనెజ్ మంటూ > _ 
iv ఫాస్టు Cast జొ ె ” 

౪7, ఫారెస్టు యూటిలై జేసకాం 
తె, ఫారెస్టుస్తోరా ఆఫ్ ది స్కూల్ సర్కిల్, ఉమ్మే దనాథ్ కంజీలాల్. 

నాగ్ ఏ వెస్టు పావింనె సెస్సు ఇ శ 

4. ఇండియన్ (లీస్, ఇ సన్, డిం _భాండీసు, 

గ్, ఫాశెస్టీ) ఇన్ సదరన్ ఇండియా. మార్లన్. 

6. స్ట్ర్వాటిస్ టిక్సు ఆఫ్ ఏటిప్, ఇండియా, ం 

7. నీవిల్ యెస్టీ మేట్పు, . ॥ 

రి మదశాసురాజఛాని ఫా రెస్టుడిపార్టు న్ధంటు 

_ వారి ఆన్యుయల్ అతిని స్థన నొరిపోన్టు. ధో 

9, మదరాసు బభానిళోని పచ్చళ్లు సను 

యెగ్దామినేవన్ రూః లు యొక్క ఒఅధిష్టో 
ష్ 

4 

10. మాన్యుయల్ ఆఫ్ ఇళొతీయన్ ము. బే ఎస్, గ్యాం బెల్ ॥ 

(1. మదాసు ఫా 'రస్తుఆక్టు. + 

12. ఫ్లోరా ఆంధ్రకా. ॥ 9 ఎలియట్, 

18. పోరా శిలివటిక, , ణ మీబర్ బెష్టోం. 

14. 10124, సం! "ఫారో సా కనిటీనారి ౬ డిపో 

15. పిలిమినగీ లిస్టు అః సర్నాకులం' స్స్ ఆగ ఫారెస్టు శీను. 

(వబ్బు అండ్" వ్రుడి చ్రెంబరు. మద రాను రాజధాని, 

16. ది ఇంపీరియల్ గజటీక" ఆఫ్ ఇండియా. కిన సంపుటము. 

~ 17. ఎక్ సైక్లోఫీడియా (బీటానికా. ఫా రెస్టుఅను వ్యాసము, 

8 || శా 
క్ష్ 9 
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y 
శ్రి 

గర య 
, 

అడతీ గల_అడ్డఫరపు 
+ 

అలా కి... 

అడ్డతీగె ౧౧౬ నహానరిజల్లూ ఎల్లనరం 
ల ఇ 

నజస్సీ డిసీజనునకు ముఖ్యస్థలమ్మా. షడియొక 

చిన్న పల్లె. జనసంఖ్య 4509." ఇచ్చట ఫోలిచు 

షై పను, గవాజా[ి బొగళ్యాాలోకల్భండువిస్ను 

షృతియుం గలవు, ఇక్క.డనారమీనకాకతూరి 

సంత జరుగు చున్నది, రంపయుద్దము లో 

స్మ గామము (పఖ్యాతిగాంచినది. రఈంపషితూ రీ 

౧కు నాయకుండయిన చం దయ్యా ముట్ట 

మొదట నిచ్చటి పోలీసుస్టేషనును ౧౮౭౯వ 

సంవత్సగము నృపిల్ మాసాంతముస తగుల. 

బట్టను, (వభుత్వవబవారు సీనిని ఎంటనే మర 

మతు చేయించి ఇందు సోలీసుసై సైన్యము 

నుంచిరి కాని చగ్నదయ్య వ మణిలజా౯ చెలలో 

ఈ (గావుము మోందికివ చెను. ఆనేల ౧౨వ 

కేటి ఒకయూరోపీయను అధికారిని పోలీసు 

నాగిని (గామమునకు'నెలుసల ,నెదుర్కొ-నగ 

నారు రల గంటలు తుసాకులతో యుద్ధము 

వేని రవణార్థ మా పోలీసు _ స్టేమను 

తోనికిం _జోొచ్చిరి. తరువాత + మూంశు 
స! 

దినముటు చంద్రయ్య ఆశాణ్గాను ముట్టడిం 

చెను. లోనిసోలీసువారు అగ్నిభయముచే 

నిటి పైకప్పును. దీసివైచిగ్ళి వారినాహో 

ఛయ్య్యూగ్ధము వ చ్చిన భటులను చగ్యదయ్య వాజం 

వో తిను. ఛభాణాలోని భహొలు భర్యమున్ళ వేటి 

చం దయ్య సమోదికుటిక్సి తా వేకు మణుల 

లోనికింజొచ్చికి అ 

ఫోలీసువారికి సాయమురాలా చంద్రయ్య 

శ ఈ శాణానువదల్నీ పోయెను. 

అనేక స్థలముల్గన కుండి సిబ్బంది 

ప! 

రా « 

'అక్షనరపు కుటుంబము. అడ్డ 

సరప్తీ కుటుంబము కొంచభు పెద్దోకుటుంబ 

ములబోనొకటి. దీనిల్లో గుల మలు, తీగలు, 

గొబురుమొక్క-లేగాని జేద్దవ్భత ములులేవు. 

బురద నేల బెరుగునవి సావినేలలందును బెరు 

గునషి ముడలగు నన్ని రకమ్లులీ కుటుంబ 

* మునయగలన్ర. ఈ మొక్కలు విశేషముగ నుష్ష 

(పదేశములందు వర్షిత్హును) "కాని మధ్య 

థూరాసమ్ముదతీరముల్లు “యునై సెడ్ స్లేట్సు’ 

“అస్ట్రేలియా 'మొదల్నస చేశ ములలదులసాడ 

గలను. (పపంచమందంతటను నూటముప్ప డి 

నాల్దుజాతుల్నును బదుసారువందల తెగలును 

గలన్ర. మన హీందూదేశమునందును | బిటిషు 

బర్మాదేశమునందును గలసి నలుబడియెదు 

జాతులును ఐదువందల పది తెగలునుగలను. 

_ ఈకుటుంబపు మొక్క_లయాకులు ;_అభి 

ముఖచేరిక, లఘుష్యతములు. కణుపు పుచ్చము 

సమారదలము. సాభారణముగం 

బలు చగ నుండును. పుహప్పమంజరులు;- నాధా 

లుండను, 

రణముగ మధాారం'భ మంజరులు, మ్య భాభి 

సారి మంజరులును గలుగుచుండును. చేటి 

కలు ఉపచేటిగలుతజుచుగా నుండుచుండును, 

. పుష్పముఓస్టాకారముగ నైనను,అిస రాళముగ 

నైనను నుండును. పువ్చకోశ మును, దళనలయ 

మును సంయు క్ర కమలే. ఒకొ_-కవలయమున 

నాలుగ గో ఐదో శో చేరియుండును, రెండ్లో నాల్లో 

శింజల్మ_ములున్న వి; తటుచు పుప్చొఢి కిత్తు 

| లలో నొకత వి చెద్దదిగను "రెండవది చిన్న 

శి 
. 



4 
క i ణి 

. 
be గ శు ౦ బబ కు 

సేం. “De 

జం 4 
వాస జే ఛు ర స్త్ర స్తు ॥ 

లా మా 

a : జము | * క బతు ఫిర్రుణు 
మకు నుంకును. , స్నాయాజకయ్మ పొఢను నాగమల్లి ఇదారడుగు 

కవు డెయు! 2 బట్టువిఫములుగ నున్నది అండ | గు బురుశేుక్ (= లొవ 'సంనత్సిం నుం 
ys జఫ్రునం 

మైలు ఫీ తములుఫెరికు లీండోళ 
నె హస్ర్రీ ప 

లి 

wrt ma 
ల్ల జః ఎగ దులుగ లవు. 

చెండు 

శి 
జే 

ములు జాన ౨ఖ్యములుగాయాడ్ నుండును, 
ణి 

బున్బీంచునోగాన్ని తతుచు కాయలు గాయ
ను* 

తోటలలో దీనిని నొ, ఘ్శులు నాట పంతును, 

చాసి వేకుళణోంగాచి చినపాలు ఫీరకవ స చేయు 

నందురు. చెసను నిమ్మ నొనము సీను. 

* సంభ నంయాతాము. కీలము " పొడుగుగా . మిరియవ్యులీ శేడను నూక రివట్టంచినందా వుగి 

సంజన ల సములు చెండు. * పోవ్రనస్థిచెప్పుడురు వః ము “ాటున కు 
* rE 

స చయు 

Ma 
లో రు చొట వ నం 

మక త. వాచికో నొకటి, | నందుకుగాని చేసినట్లు వినవ్గచ్చుట ల 
న ళ్ 

న వాఫాి ఆము * నాలుగు ముద లెని | -జశీలచేము మెట 'తాఖుల యు వం లక 

| లు మ్ 
కాజ మ Me కు సు గంగా | | దళ వ. "a రావ యజుగుల న్మణకుం బెరుగును గాని నీడల్భను మూడడుగల వజకుం దుష్పన టెం 
అబతకిపనక్న ప ససలనఆకును బెరుగుటకూడం | ] శ్ య నట చెరుగున్లు. చిన్నపిల్లల కడుపునొవ్పికిని, అ 
~ నే వ sy నాల ఇ అక్ష: ఆ | tt 

ము వెష్పవి బల్లపాశారము గను | ముచేం గలుగు జ్వరములకును వీది య+కుల 
కలు నును, పుష ము ఓష్టాకారము, Sent ష్. సు ” . రసమునితురు. ఈ రసము మిక్కి.బవీదుగ 
చెటున్సుు చందు ఉప చేటికలునలని మొక న 

7 ర ' నుండునుగాన్మ ఒకొక్క పుడు ఏలకుల 
ఇల శో లో లో లో శ | వయ మును ముయిసపకన చు చుండును. ల న్ > పొణ్డుముతోలలివి మాతలు చేస్చియితురే, 
లంచము సంకు న్న లాలి 

[= నేలవావిలి అందమైన మొక్క. అది నస 
నా. మాూకులముకవస వకుల అంపసః పాలా - యం ee లా షు కాలములో బువ్చీంచును. 

బో? “ఎపీనాలి మెకపిన మగు పచ్చని . ॥ 

క వ ము ఈ సమాకుబణో వమ్ము చేసిన సీలాంబరము స్లపు పువ్వు అందముగా 

మెడం. బవవచం నాశ దాతవము లగును, అడ్డే నుండుగాన దానిని దోటలందుం జెంచునురు. 

సంపు గాసుమతువాకిముదులో. నుషయో చేనీం 
తుచ లు రమొక్క డొంకలవదం జరుసను 
తరచు ఈచ్య్యై చెక్క ఇఫ్ ఒగొన్నిరు చామ క మ్, య 

| వ్ ఆకు ణి ణా చా అప లి ల 

ఎను నాాప. వేయుచున్నాళకు.. అన్ని రకముల (ఒక _ దిలోనె పుష్పించి శాయ 
“ లుగాచి చచి స్ వస్వాలరాము. కలంకోయటతో అక్ఞసకప్పుచుట్టు | సొ “ట్ నను) పకవాక్షికము. 

బవ శ 

వష మో అ ముమన్నాకు నాని శయరోగ జీమంచార తీసీ పున ప గాసి ఓ మం ందార తగ పుష్పము లోష్టాకార 

నికిత యుంతారాంబని కేయవందురు. " యు క్ యుకా్యాబది చేయదందుకు. ముగ నుండవుగాని మంచివాసన వేయును, 
ఛి 

ఆ రా ఓ 
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EE క 

ములునోరంట. అందక్చుగా నుండు చిన్ని యొక ప్రకీతి గల్లు. పీరు భదకాళి దేనా 

మొక్క... దీని పువ్వులు కొండా మించ నియర్థులలో'ం పూజా రు పీరు కాళి 

భుంంచు గరాట్న అను; డును. “నాలుగు వ్ 

జలా గములలోను* ని. పెనమి శెంక్చిన్న!వి. 
ళ . 

వెద్దములుగోరింట ఆకులకంణీః కా కున్లు 

గా నన్నది ముండుకొలఫ' 
స a న్ న్స శీ 

(శ్రీత్యోర్థమే్ భుద్యముల బోటేద్దన్హోమనర్చుటం 

గలదు. ఫ్తు మంతజ్ఞుల్తున్తు, శకి పూజా 

పరులునుగా నున్నా భో, వ్న్క్షి ుపనేయన 

సంప్కాారమును యజ్ఞోప పపీత భథారణిమునుం 

గలదు. వీరికి, దశగాయ తి ఇజశుము గలదు 

సెలయుఖు_ గోగింట వర్ణ కిలముతోం | వీరితో వీముంతము సేయుట లేదు. పురుడు 
ay) . 

బుస్పించును, దీని కాయలల గింజ ఇవాల 

NOD) . 
క! + 

కా చృవాజ ఉ*ం౧బరము ఈపువ్వులో పె మనవి 

ననున్ Er aS నంగియుసును, 
షీ 

“జలరంటు గొ జొచీమిడి మొదలగు మొ 
Gu) ey 

క్క. బంక నుఈకుటుంబమున గప గానినాని 

నన్నిటి చివ్చోం 'శగగా_నుట యనవసరము 

అడగళ్టులు. దః బాభివారు సేన్రకా 

“త్ర , జీటి ౧ఎము వాదు తిరువానూూ-రు 
నృ్తి 
(సాంతమున నుంథు అంబలనానుల వారితో 

స్రొక వగ, పూర్వము శ్రీ శక రాచ్లార్యులు 

కలు 'తొగగ వారిన్ 
దా ౬ శ 

సుటును (తాగిరట. అటుపైన సంకరుండు 

కానలిబుభో వినుము సజగుచయుండగా దాసి. 

"0 ళో క న శ 

దీసికొని ఫిర్లత్యుముగారా। దాగి తనతో 

శిష్యుల కీయ వాగు భయపడి తమ తప్పు 

నొప్వుకొని శమింపువుని యాతేని "వేడి, 

తాముచేసిన పాపపరిహేశార్థిము 

సేతరులె రట, వాగే ఇప్పటి అడిగ భులని 
ర్ 

ఠి ఠి 
° గాల 

స్యులగు కొందణు బాహా 

_బాహ్మ 

పాటింపు తేదుగాని స్తూతకము ౧౧ దిన 

ములు పట్టుదురు. పునోహితులును, ; ఆచార్య 

లును, వారికీ వారిబాధువులలోనేయుండవల 

ల్లు బయట తిరుగునపుడు 

తొటియాకు గ” nes టూ నుటయుబుర్క్మా.. 

చేసికొనుటయు నాయర్, (శూద్ర పనిక తెను 

కూడ గొనిపోవుటయుం. గలదు అడిగళుల 

ట్రీ లకీయాణారము నేదు. నగలు మ్మాతము 

యును, నంబ్బుది స్త్రీ 

నంబ్యూద్రిస్త్రీలవలెనె ధరించుకొందురు. 

, అవిచ శల్లూరు. చెన్నపురి రాజ 

థానిలోచని తిరున ల్వేలి జిలాకు చెందిన U 
థ్ (32) 

వైకుంఠము తాలూకాలోనున్న ఒక (గామ 

ము. గవర్న మెంటువారు ఈగామ సమిప 

భూమిని (తవ్వించి చూశా ఇక్కడ 

(శవములు వాల కనుపించుటచే నిది యొక 

గొప్పు శ ఎశానవాతిక యని యూహించుచు 

న్నారు. పూర్వవితాసవిగాపమందున నేదియా 

యొక పట్టణ ముండి యుండ డవచ్చు నని 

చానిని, పాండవులు "లేక పల్లప్రలవంశము 

నకు “జెందిన వారలెవరో పాలించియుందు 
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ళ్ 

రధియు వదంతి గలదు ఇక్కడ దొరకిన | భము. సంస్కృత్మమునందు చం చాలోక 
మను (గ్రరథమ్లు గలదు. అది నాహిత్యనినయ 

మ్యలను జర్చించున్లు. దానికి క ర్త $ీయూవ 

వర్చండని & (ంధమునందే యున్న ది. ఫీయరా 

సిప్పటికినిం జొ 'వర్దుండనునబో' జయ దేన్రనకు నామాం 
(దవ్వించి కొక త సంగతుల లనుంగినాను తేరమనియు' (బసన్న రాఘవ క ర్రయెన జయ 
చున్నారు, ౪+ 0 

"వెండి బంగారు,. లోహపు Se : 

క్ అన్థులను శుచి చెన్న పురిశరి దున్న న్నవస్తు 
ప్రదర్శ నాగారక్భతోనుంచి యున్నా రు. అ 
అడిచనల్లూరు ఇ నీవిాపమున 

కా 

స ళ్ రామాయణ మునురౌచించిన చాల ఛాస్క ఇది ఇట్టుండ అడిదము సూరకవి చం దాల్ 
పీదానుంక కింది కనికువూరుండు, ఆంధ్ధకవి, లక్షణ వే త్ర. మును గాళిదాసేంయ రచించెనని ఈం 

పద్యమున చెప్పీయున్నా (కు. 

4 దేనండె శ చం దాలోకమునకుం గ ర్రయనసి 

యు కొందలు పండితుల యభీ పాయము. 

ఇతనిచే రచింపబడిన కావ్యము కవిజన 
వాటుదక ల రంజనము, దీనికీ చం దమతీ " పరిణయమని ' గ్! ఇ? గరకు వైన దెలియ గాళిదాసు 

మూగ ేను, ఇందు హరిశ్చంద చృక్రవ రి కిని మును రచించె చం ద్రాలోకమును (డైలిం౫ 
ఛాష్వోనిరి నీ కృ పభవ్యముగను ఉకీనరరాజ కుమా మైన చందవుతి జేవి 
దీని గరుణించి 7 కొమ్ము చేవటేవ ॥ కని జరిగిన వివాహము వర్ణించి యున్నా (డు, 

బందు హరిశ్చందుని పూర్వచరి తమ్మూ తకు కాసి కఫ దాసకృత చం దాలోకమున్న గలదు. ఉక్తరచరి త లేద్మ్మక్షైది మాడాశ్వాస | శేకూడను గానరాదుగాన సీ చన్చ్రాలోకమే 
ములుగల చిన్న పుస్తకము.” ఇందలి పద్య కాళి ద్యానునిదియని సూరకవి భమప ప జెనసి ఆస్ట) 
ంఖ్య స్వల్ప మైనను కావ్యము మిక్కిలిరసా ర చన్దాలోళ ము నచ్చు వేయించినఅక్కి రాజు 

కమును శ ౫ ట్రొశ్థాలంకార భూయిష్టమునుఅయి ఉమా ,కాంతముగారు (వాసీయున్నారు. వడి 
నందనం బండీతులు చానిని మొదటినుండి యు ఎట్లున్న నుసూరన తెలిగించినది అప్పయదీ క్షు 
బిల్లవసు చర్మికమని గారమిచుచున్నారు. | తులవారికువలమయానందకారికావళి, డీక్షతుల 

నః వారు చంద్రాలోక మందలి చివరమయూకు ఇతయ రచించిన లత ఇ గక్టములు, ఆక్ట్]. శ 
ఫ్ర ' మృునుండి అలంకోర్ లక్షణ లక్ష శ్లోకము చనాొలోకము, ఆం ధనాష్టు శేషము, కొవిసం | ప్, 

లను దీసికొని కొన్ని ట్రి నూతనముగా గలి *శయవిచే+ దము. 
a De క 

. కువలయా నృందమును నిర్మించి౬, ఆకువల 
భ చం దాలోక మనునడి అల కాత యా నంద మే సూరన కాలమున ఆం ధదేశము ములమక్కలక్ త్యు చెలుపు (గం. నందు చందాలోకము శే బరిటను కాళిదాస లా 

ళ్ ఈ 
@ గం 

al 
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క్యృతిమనియు వ్యా ఫీ: జెంద్రియున్న టు మనమ 
కే eo | 

పద్యమువలన నూహీంప నలస్మీయున్న ది. * 

ఛాపూంతరము చేయుటలో సోని "మూల 

మును తుచ తప్పకుండ తెలింశించిగేట్లు గోన 

= 
0) 
యా 

థి 

ఉదావహారణములు: 

ఉపనూయ[త్ర సాదృశ్య లకీ కల్ల స తిద్యమయోః 

హాంపీవ కృష్ణ తే కీర్తి స్వష్టంజ్లా కము గావ లే; 

ఊపమానోపమే యత్వం య'దేక్వ్వైన వస్తున ౩ 

ఇందు రిందురి వశ్రీమా నిత్యా దౌ తదనన్వయ క 

న వర్ణ ముపమాన ముపమావ వాచకము 'న 

మాన ధర్మము సుభుటించ నగునుపమ 

పాంసీ చందాన 'నీక్షీర్తి యబ్దనాభ 

యిభగం-గావ గాహానం నో చరించు | 

హేత్యలంకారము: | 
9 

శీూతోశేతు మతాసార్లం వర్ణ నం హంతు రుచ్చ్భతే 

ఆసాశ్రడేని శీ తాంసుర్మాన స్పై దాయ స్ముభువామ్ 

“శీత "పితు నుతోవై ళ్యం ఆక్వంత్రుం కే “దిత్ప్రచమ శే 

లమ్మీవిలాసా విదుషాం కటాఖూ వేంకట (నభో 

గ "కార్య "కారణములు రెండు గలియయిలిక * 

"సని యది ఊ్రూత్వలంకృతి 'నా"నెసంద్ధు 

నాదయ మం'డిడు నీళశథ మదవతీక ఈ 

దంబమానముల్భు చ్చు పై దంబుకిొణకో 

'కాగ్య'కారణములకు “సె కరు గీ నేనిం న్ 

గృతుల(గొందటు హేత్వలంకృలియు యండు 

సక్కే_వులకుకా గమావిలా సులు 'వేంక 

"టీశ్వర కటాతుముల నంగ నిందుమాళ్ళి 

అన ళ్ కను గ్ 

అం|ధశామ శెవముోౌొతెద్య రూపమైన ॥ 

చిన్న నిఘంటు పు, 

* ఆంధ చన్చాలోక ముద్థమొక్క- పరిశుద్ధ మైన 

చక్కు_ని (పతిని అక్కిరాజు ఉఆమాభాంతము గాచు (ప్రక 

© 

ఠి ౯౧ 
అ అ 

' అంధ్యన్నామ సంగహాములో లేని కొన్ని 

దము లిందువేర్చం బడినష్టి. కవ్సంశ యని 

శవము వ్య్య్టక రణ | సంజరీధమైన్హణనూ డా 

త్యాగ ములుగల లక్ముణ గంధ్ధమే, 

-ఈకవి రామలింేశ్వ వ్ర తక మను No¥ 

ముశు సీస పద్యములతో రచియించీ యు 

న్నాయి. ఇదు రాజులు (పజలను బెట్ట నటి 

rt 
ళ బాధలు చక్కగ వర్టింపం బడినవి. (ప 

| 4 

క్యులై న రాజులను ధిక్కర్త్రచుటకే ఈశతకము 

పుట్టినట్టు కాన్గవచ్చు తున్నది. అప్పటి, జభిం 
చదారులవలనను వారియధికారుల వలనను 

అప్పటి పజలకుం బెక్కు కష్టములు సంభ 

వించినట్లు  శతకములోని 

మనమూహింప వచ్చును. 

వర నలనుబటి 
డ్రా తు 

‘ మాన్యంబు నీయ న మగ్దుంకొక్క_రుండు 

9? 5% "లేం సె మొదలగు నసపద్యములు ఈ గంధ 

ములోసివి, తెనుగు చేశమునం దిదివజుే 

వ్యాపీంచి యున్లజ్షతో సతకము నందలిచినర 

పద్యమగు సీ [కింది సీసమువలూ అప్పట్ 

మిం దారులు పజల సొత్తును అకుమారి 

చుట ఇంపు తగులం బటుట ముద భనఘూార 
లం టు యా ఆ 

శ wa » గ జీ హం నం ఇ త్రీ య అధీ a 

కృత్యము అను వయుచున్నట్టు కానవచ్చు 

చున్న ది. 

సీ భయమేల కొండంతపగతుండునాకున్న 

"మేరోన్రు వంచిన “సుటికలుగ 

నాకేల శోకసంతాసము నందుంగుంద 

శీతాంకువకొళిినా చెంతనిలున 

తీస్కు_ర ఫీతికిం దల్ల డిల్లగ నేల 

(బ్రమథులతో శూలపొాణి నిలువ 

న! 

0 



అడిదానవు డీ " 

rf 

ళ్ 

సం, ౨ 

+ 

అన్ని ఫితికనాట నలుకంగ నికెనేబ 

= నంగాధరుండునా కడేవనింస క ; 

నన్వ్వచు సెంతటై కంతటి కలుక్కులేళ శ్ళీ ‘ 
శు స ” శ శ 

నమిష్మిన్ఞ్యంటిని నీ ప్రాపు ca మనమున 

జాగరూకు (ఢ్మ వై నన్ను సాకవయ్య 

“రామో లింగ్థోశ ఆ నచంద్రవ్రరజాస | 
అ 

సె మై (గంధములుగాక (శ్రీరామ దండక్టము 

పొల్బుగుపాటి 4 వేంకట ముం ్రిశత్శకమనూరెండు. 

'శతకములీ కవిరచించెనని మొుకరు (వాసి 

యున్నారు కని యా[గంధము లెచ్చటను 

గానరావు, వా క 
థి 

«* జి . . 

కవిస్థలము. ఈకహ్నా తన గంధముల నన్ని 

టిని రామచంద పుర్తమునందలి రామలింగే 

శున కంకితము చేసినందున నోతండు గోడా 

వఠిమండబనివాసుత నిమనమూహింపవీయ వలని 

యున్నది, దంతక ధలవలననుచాటు పద్యముల 

వలనను ఇతండు విజయనగర సంస్థానమునం 

దున్నట్లును అచ్చటిఠాజులకు నాగి తుండు 

గనున్నట్లును పెద్దాప ఇ సేంస్థానమునకు 

నుకూడ ౫లదు. 

శాన చం దపురమతేని జన్థసానమై యు 

డనోపు. 

కొఆునే. 

నప్పు ష్ప ప్పుడు వచ్చుచున్న టై 

పెద్దవా౭ై న అరువాత ధనార్జన 

విజయ నగరమునకు చె శ్రీయుండ 

వచ్చును. శ 

కవికాలము. రాజులయందుగలయసూయ వో 

సీ కవి తనకావ్యము లేపియ్మ రాజులకేంకితము 

అస్తు లేదు. రామలింగేశునకి చేసెను. అందు 

వలన నాత్త్ని (గంధములలో నాతని కాలనిర్హ్మ 

యమునకు నాథారము లేవియుగానిరావు. 

న్ు 

° పాపలయ్గుదున్నుు ఆస క్షిగలిగ 
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“కావున క్షవికాల నిర్న యమునకు కింవదం 

.తులే య్థాధార లు, ఈతండు విజయనగర 

ము రాజై నో రెండవ వీజయరాము రాజున 

కను పెట్టా ఫ్థురసంస్థానాఖి పతియన నత్స 

“నాయి తిమ్మృజగ్ననతికసి “"సమశకాలికుడని పరం 

పరాగత హౌ రృగలదుః శెండవ విజయ రామ 

రాజు 1759 మొదలు 1794 వజకు శభ 

తము సేసిను, .తీమ్మజగ పతీ 1759 ముదలు 

1790 *వజకు రాజ్యమే లెను, కాప్రున ఈ 

కవి పదు నెనిమిదవశ తాబ్దము మధ్యనుండి 

ఆ శతా చ్రాంతేమే వజకు, .నుఎణెనని మన 

మూహింప వచ్చును. ” 

ఉదిదానవుండుం అంధకునికొడుకు 
స్వస్వర్థూపమున మరణము చెందకుండు 

. 

నట్లు వరము బొందియుండే. ఒకప్పుడు 

పార్వతీ చేవివేషము ధరించి శివునిమోసము 

వేయ యత్నింపలా నితయు 

జచ్చెను, న 

వీవ్ఫనిచేం 

అనలంగు, (౧) జోవా౯ కిస్టాఫ్. 
(౭3౨_ఇ౮౨౬. ఎ) ఈతయ జర్జునీదెశ స్థ సుండు+ 

నె వై య్యాకరణుయ ; క్ బహుభాహూకోవిముం కకం 

స్పాంటీకకాలోీ జనన మంది (త్రస్ట౯లో 
మృతినోందెన్యు ఈతండు తక్టుమూలయం 

దును, శబ్దోత్చి త్తి విఛారమునందునుు అనేక 

యూ కుడి 

(శమలయంద్యు న “కాలము€* గడ పెను. 

౧౭౮౭._వ సంవత్సరము మొదలీతండు, డెస్టళా 
ఎలెక్ట్రైరల్ ప్ర ప్లు! స్త ఛాంజా  గారమునందు 

నుద్యోగిగనుం డను ఈతడు గొన్ని గ్రంథ 

| ములను (నా "నిరు, 
4 ఛి 



గ్ 

గ 

ఈ 

సం. ౫ " అడిశేయిడీ రా ణీ_ల త భౌ స్మా న ది |. ఆతా 
న్ గ్గ 

క్తి 

(-౨) ధీ డిల్ వాక్ (౧౭౬౮౫-౧౮౮౩. 

ఈతంకధు పెవాని మేనఘీయు $ సెట్లలో 
దం ౧౧ Fn) 

జనించి సెంటు పీటర్సు బముళో న్యుతుం 
QO ఇ ౧ 

డాయెను, సాస్క్మృత భామ, వాబ్బయము 

రహ్య౯ భావ, ఫి గుణించి ఈతడు 

కొన్ని [గుంథములు (నాసెను. 

అడిలేయిడ్ రాణి (౧౭౯౨-4 

౧౮రగా) . ఇంగ్లాంకును పాలించిన్న ' నాల్దవ 

విలయం రాజు భార్య; సాక్సుమోసిం జన్ డ్యూ 

కగు జార్జి కమా శె * ఆకాలపు 'రాజ్య 

వ్యవహారములందు జోక్యము కలిగించుకొ నె 

నను వదంతికి ఫసలముగ నాయమయందు (కుజ 

లకు, గొంత, ప్రీతి తతీగానుగాని యూమె 
సిక్కముగ ధర్శ'-కార్యములయంటి వాల 

(శద్ధగలిగి పవర్టించు చుండెను. 

అద్ర'లే యిడ్, దశీణ అ స్తే లి 

యాసీతుకురాజఛాసి, ఈ పట్టణము టారెన్సు 

'నదివే ఉ త్త అడి లేయిడ్' నతీణ అడి 

లేయిడ్ అని శెండుభాగములుగ . విభజింప? 

బడి యున్న ది. ఒక్క_ంట నివేశమీలు గలవు. 

రెండవదాన వ్యాపారమ్మ జరుగుచున్న ది, 

ఈ పట్టణాధికారు 'అెల్టరు. (ప్రజలచే నిర్వ 

చింపం ఇడుచున్నా రుగోలచ్చట " నొక సో 

కళాశాల యున్నది. ఇందు రమారమి వేయి 

మంది విద్యాష్థలు విద్య నృథ్యనించు చుం 

"దురు. జనసంఖ్య 1,62,094. 

86 
న ఠి థి 

. జ 

అఢోవా. ఆఫీకా ఖండము నందలి 

+ |, అనిపీదిధూా దేశములోని టి గీనండలమునకం 

రాజ్య సాని” శ్లిది అశేదియాక్సుళ్ల సౌడను 

కును గల నాన్గనధ్యన్తున నుండుటచేత 

మభధ్యాఫీకాతో అవే! య్య సెలుపువ ర్త రక 

మునకు ముఖ్యస్థానమేగ నున్నది” అబి 

సేనియావాశికిని “ఇటలీ ఇారికిని జరిగిన 

యుద్ధములో నబిసీనియా వారు ౧౮౯౬వ 

సంవత్సరమున సిపటణ ట్రణ్బఫాంతములలోచే క్రట 

లీవారిని ఫ్లూర్చిగ నోడించిరి.. ఈపట్టణము | ల్లు 
జనసంఖ్య 3000 మాత్రమె గలను. 

అణిమ, అష్ట మహ సిద్ధుల లో 
౧నమెక్క-డు. 

అణమాండవ్యుయ. మాండవ్య 
బునీకి నామూంత రోము (మూడు 6 చూండ 

వ్యుండు*) 

అణుహోంండుః (చం. వం నహు 

మనికులజుడగు యయాతి "పు తుం డైన 

ఘూారుని కుల్లమునందుం బుట్టిన వి భాజుది 

కుమారుడు. ఇతనికి నపుండను మారుపేరు 

కలద్దు. ఇ్రతయు శుకుని కూంతురగు కృతీ 

నామాంతరము గల కీ ర్థివులిని వివాహ 
మాగోను, (మాడు “నపుండు') 

ఆతభాసౌా-న'ది. అతశాస్యా 
శనడా లోని యొకనది. ఇది ,740 మైళ్లు 

| పొడవు, ఇ 

వాత 
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అలో 

"గ 

౨సుయా ౨ 

(బవహీంచు చున్నది, * 
దీన్ని మెళ్షళ్లిండు, చెంబన 

అను ఉపిళకులు గలు గ్ 
లో 

: 
| లెస్పత్వీ, సేవ, 

"మొదట లం నొక జిల్లాయుం డేను. తరుజాత కన్న షోచేశ మం దాక రాన 
, మంతేయు' నీ ఇ 

చేరునంబిలువ్షబడు చున్న ది, 
౧౯౦౫ సంవత్సరమున సీ రొష్ట్రమ్రు విభజన 
చవేయంబడి "పతర రాష్ట్ర) ములలో 

ఈజ్ బడెను, 

నలుషం 

'అత్రల్రము, మి తాళ ° లోకములలో 
మొదటిది. చాని వై లై రము పదివేల యోజ ' 
నములనియు అచ్చటినేల జెల్లగినుం కుననియ్యం 
బురాణ్మ పతీతి, 

అ త్రఠులు, “అత్తకు” అను 

పదము ““వ్రతర్ = ![[20)) 
అను సారశీక పదము 

ప్ 

అ త్తు పదము, 

_ నుండి జవించినది, దీనికీహీసాటన.లు పర్యాయ 
పదములుగి పువ్చ సారము, పరిమళము, = 

Uy 
పదముల 

పర్యాయ పదముగా వాడుచున్నా రు. 
అత్తరులను తయారుచేయట మిక్కీ లి 

అయ = శ జ 
పరా 

॥ పురాతనమైన పర్మిశమ, తుంచిదుస్తులు, ఆభ 
రణములు మున్నగు అలంకరణముల యందు 
మనుమ్మ్యున కెంత యభిలావ యనావిన్య 

? 

త. 

. కలదో భోగ వ దానములగు సువాసన (దవ్వ 
, ములయరీదుంబ్లాళీ నట్టి యభిలావ యుండును. 

కాయబ్యక్మ్సు. (_పతిజాత్రి యందును వారివాడి 
_లాగరికతనుబట్టి. కొస్టిమ్లై గొప్పయొ. ఈ 

, సర్షిశమ యన్శాదినుండి గాననగును. మిక్కిలీ 
. యనాగరతదశలోనుంక్షు జాళుల్యు (తకృతి 
|, యంధుంగల సుగంధ దవ్య్వముల న క్షేవాడుక 
వేయుక్మునీ. ౧నౌగర్కత మీరిన జాతులు 
(పకృఖియుదములణల ప దార్ట్రములనుండి సార 

' ములుదీని యనేకవిధముల యిన య త్రీరులను 
, చేయుదురు, cr 

ఎ 

మన దేశములో సీ సర శ్రను మహామ్మ 
' దీయుల దండయ్యా తలకు పూర్వమే యున్న త 
' దశకం దున్నదని చెప్పుటకు అనేక నిదర్శ 
: నములు గలవు, వేదములలో చందనము, 
కస్తూరి మున్నగు పరిమళ (దవ్యముల మే 
గలవు, ఇదిగాక పువ్నసారములు దీయుట 
చళుష్టక్షి కళలలో నొకటిగ మనవారివే పరి 

' గణింప్తయిడి యున్న ది. మద్య సారములును, 
ఒ కేరీతిని వండుచుఐడి 

భువ్చ సాకములున్లు 

హ్రీ గంధములవలనః చెలియు f 

.: ములఫీరులప్రు, ఏడ వశతాబ్బమునాటి వరవా 
త్వోరెహీతలో చంభ్ల మున్నగు 
సనగల కృతిమ వరిముభముల 

“మోరుని బృహ 

ఫువ్పముల వా 
తయారు 

లు 

చెయు 
ళా 
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హిందువులపూ ర్యాధుళ్ళిక వాబ్మయమునరీ 
పరిశీలించిన యెడ ఆ కావ్య + 

కింందుచులు పరిమళ . | 

పర్మిశ్రమల నెప్పటినుం ముల యుందున్ను పుర్గా 

డి యెజిగయున్నారు 3 
ణమయుల యరీచేగాక (ప్లాచీ 

నములగప _జేదముల యందాను ఏిపాహమం ' 

(తములయందును, “అరు థూపకర్నూర'' 

ఇత్యాది. పద (ప్రయాగమ్సలన్నో విరివి 
కనుగొన గలము, ఆర్యులకు పుష్ప ఫారము 

లను గురించి తలియుననుటకు మనవాబ్బయ 

మున (ప్రబల నీదర్శనములు కవు, అత్తరవులు 

భరతఖండము నుర్తీడి తమకు బహ్ము పొచీన | 

కాలమునుండియు వచ్చుచుండేడివనియు, వొ 

నిని వారు మిక్కిలి |పియముగకొసి సంత 

వంచు చుండు వారసియు, గీకు, రోవమక్, 

చేశ (గంథములయందు కనంబడు చున్నది, 

క) స్తవుల వేదము (బహు ప్రాచీన (గంధ 

మునగు “శై బిలు”) నందుఇండియా దేశము 

నుండి పాశ్చాత్యుల క్ర త్తరన్రలు వచ్చు చుం 

జెడివని (వాయయడియున్నది. ఇంక " ననేక 

నిదర్శనము లున్నట్లు పాశ్చాత్యులు వాడు 

గి గ 

ఇంకనుయాం|థులకీ పరివళ్గ విషయమును 

డెలియుసనోయని చూచిన 

ఆంధ్రుల పరిమళ  న్లీనాచఛాకుల “కస్తూరి? 
పక్నిశ్రీనో ' en 

భిక్షను జూపించు కొన్ని 

వాటువ్రులును, _ స్వతర్మత రచనాకౌశల 

ములు నగుఫీధి చాటికొదులే యందును పరి 

ఎమళ (ఫశంస గాననగునుః 'మరియుపూర్వము 

ణి గ న. 

౧ శ 

“రాజుల మమైత్చనుండు , జెబ్బది రెండు నియోగు 

ఆలో ళురిముుళ కారకుంశొశ్వడని అయ్యుల 
f టు క్లో త్ ఫ్రీ 
నారాయుణా మూ న్ అఫిలచితమగు 

వాంసవింశ తీయను సం న కనబడు 

చున్న ది. గణపతిడేవ్రున్లి + గాలమునగూడ 

నె -ప్రబంథములో వ్య్టించిన . “రు 

,సధథాన, సామంత, పురోహిక్కః? జ్యౌతిమక, * 

మూలకోతకొ, పరిముళకారక ౫ ఇత్యాది 

నియోగులు నియమింపద్త్యాసి యున్నట్లు కన 

"రాజు 

ఈ పరిమళ కారకజ్బో త్తి యొకరివలనగాక 
పరిమళకారకచృత్తి యేక మందివలన జేయ 

, ఎట్టి "బడు చుండినట్లును, ఒక 

రాజు క్రిందనే పలునురుద్యోగలీ వృత్తిశె 

'శేమింపంబడుచుండినట్లును, కొంద రత్తరులు 

చేయుటకు, కొందరు సంగహా పరుచుటకు, 

కొందరు భొండాగారమున జ్మాగత పరు 

చుటకు, వారీశ్మలానొక "పెద్ద యధికారి 

కరాడ నేర్పరు పంబడియుండినట్లును? ఆపరిమళ " 

మొలకొర శేర్చర్తుపంబడిన యుద్యోగు లమిత 

ధనవంతులుగ నుండుట యేగాక, వారియుద్యో 

గము మిక్కిలి గౌరవొస్పదమై యుండెడి 

దనుటకునుసూడ నిదర్శనములు కలశ. 

'శీనాభుంయ వేవాాగెడ్డివద్ద నుండు సుగంధ 

భాండాగా రోధ్యయుగటో న సిరియాల తిప్పయ్య 

యను నైశ్యునకు తన హారవిలాసమును 

కృతి నిచ్చేనసి నెరిగినవారు వై సంగతులు 

శ ఆంధ్రుల చరితము. 269 పట రెండేవభాగము, 

గ్ 
గ 
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'తెలీనికొనలబరు. "  వీన్లినిబట్టి ,పర్ణిమళ్ళశమ 
యాం భులకు శాత తగదని మనము జెలిని . 

కొనవచొన్ష. భో రాజాదిరాఖ'న ూయీములు 

మొదలు (పూర్యాకాలభఘు మండి) మొన్నటి 

వరకు బీరిస్మాలింటీన యాం థ రాజుల వర 

కునుగల చర్మితమేల యందును |షాచీన 

.కాలమునంద్యృన్గునగాడ మనవారు పరిముళపరి 

(శ్రమ నెరిగియుండిరి. మొన్న మొన్నటివరకూ 
పరిమళ పరిశ్రమ మనబేశమన విచ్చలవిడి జ మహమ 

ఆప ప టమానిరి. మహ 
జరుగుచుండేడిది. . ° వులు పరనశ్ములవాయు : 

* మరియు ముహుదీయులు వారియ త్తరు 

లో సిజ నైన పుప్పసారములు రాజేయక 

చందినో' , వేల్, మొదలగు తక్కువ మూల్య 

ముగల 'లములను' పుష్పసారములతోగలిపీ 

చోకగనమ్ము, హిందునవులయ తృరులకు పోటీ 

గల్సించిరి. నిజమైన పువ్నసోరేములను 

మాల వ్మేళ జేయుట నెరిగిన హిందువులా 

పోటీ కాగ శేకపోయిరి. (కమముగా పాంందు = 

"మహ్మామ్మాదీయుఇ. దండ యో తలు తేర దీయు లప్పటినోండియు మన దేశమునందలి 

వాత మనదేలముల్లో పరిమళ కళాపర్శిశమ | యతత్తరు పరిశ్రమకు _పధానులైరి.. ఏపువ్ప 
మిక్కిలి యభివృద్ది లీకందినది.. సహాజముగా సార్శమునై నను చందిని య త్రరువంటి కేల 

మహమ్మదీయులును, ముఖ్యముగ -మొగలా 

యిలును మిక్కిలి భోగపరాయణులు, అందు 

వేత రాజులును (ప్రుజలునుగూడ అత్తరుల 

వఏీషయమె  ముక్కుువ (శద దీనుకొగి 

వారు, “అ త్తు” అకుపదడ మనకు వాన వ్రులమి్ర మొ స్వభావగుణ సంపత్తియ. 
_వలననే లభించినది. ల్లా వుహో చక్ర “కావుననే మహమ్మదీయులు తులను: 

వ ర కాలములో నత్తరులు తయారు చేయ్య భూపాయ్యి ధరగల -చందినితో తులముయే 

టకు (పక్యేకముక యున్య్యోగ శాఖయుండే 

ననియు ఆ శాఖవారియొక్క._ పనిని తానే 

తరుచుగ తనిఖీ చేయుచుండెడి వాడనియు 

యన యదికారులలో నొకడగు 
ఆయన స్ ల అబుల్, దోస్తుతము మన దేశమునందు మహమ్మద్ 
ఫజల్ వాసిన “ఐని అక్చృరొయను (గంధము * రా 

ముజోలలిపి నప్పుడు పరిమళమునకు 

చక్కని సుగంధము వృద్ధియగును. దీనికి 

కారణమా చందిని లై లమునందుండు యణ 

బది రూప్యముల వెలగల గులాబియ త్తరును 

కలిపి చాక గనమ్మిరి. ఆ యాచారములు 

మహమ్మదీయ లిప్పటికిని మానియుండ లేదు. 

తొ 

నుండి తెలియవచ్చు చున్నది. అక్కరు చక్ర | ఈాాచేయు, అ త్తరవ్రల వర్తకమిలో నూటికి 
వర్తి పర్మిశమ కళాభివృద్ధి నెరిగిన వారాతడీ తొంబదిపాళ్లు చందినీ మిశిత మే.. 
య త్తరులి కొర కింతవని( జేయించువాడో 

శెలిస్లికొన నగును, " 
* చందినీ యృత్తరు మంచిగంభపు చెక్కనుండి 

తీయుదురు. దీనినన్ని య త్తేరువులలోను కలుపుదురు. 

నాకి న ళా 

లా 



సం. శం 
న! 

అృత్హరులుం “ ౬౮3 
ఇ 

న ON 

ఒకరాజ తనూజాత ఇ పలిదినము తాను" 

స్నానముేయ్యా ,నీటియం' 

దురాతి వేళళృుప్పుములను 

+ "వేయించి + యుబయవనీన 

నా పరిముళోదకముల స్నావము చవేయుచుర్య 

ఉడి దనియు, నాకనాండామె యో నీటిసి పరి 

నీలింప జిన్టుగ రంగుల జెక్టై క్యాచెము (పె ణన 

శేల్సి పుష్పపరిమళము 'సథికవన మిగ కలిగి 

యుండినదనియు, నామె సంతసించి యొక 

ఈకలో నాగైలమునొకచిన్న గాజుకుప్పె 

లోసనిశెల్సి తి జనకుని నిక్రివ్వ నాతేయ సంతసించి 

యామెకు కాన్నిశోర్కెలుతీర్చె ననియు, 

నప్పటినుండి యామె (పతిదిన మ త్తు చేయు 

అత్తరులు కనుగొని 

నట్టు వెప్పుకధం 

చుం జెడిదనియు శవముగ నా య త్త్రు 

పద్ధతి (పకటిత మై 'మనదనియు, "వాడుకగ 

దురు ఈ కధయందలి బాలిక 

నూర్హహోనని కొందరు (వ్యాసియున్నారు. 

కొందరట్లు కనిపెట్టిన బాలిక యొక శతు 

రనూంజాల్ యనియు, ఈ (కొత్త త్ర సంగతి 

కసి 'పెట్టుటవలన నామెకు చెరనుండి 'ఏము+క్తి | 

కలిగినదనియు చెప్పుదురు. ఇధియెంతే వరకు 
సత్యమో మనమునిర్ల గయించుటకు వీలులేదు. 

రసాయన శాస్త్రొభివృద్ధినోనరించుకొనుచు 

నెరిగిన దెల్ల రాబోవు" 
తలు, 

పాళ్చాశ్యుల్యలత్తరు సంతతి త్ వారికి (గంథరూప ' 

మున 

తా 

వారీ పరినుళ్లపరి శ్రమ నక్యద్భుతముగ. వృద్ది 

చేసికానిరి. పరాసులు కడచిన క తాబ్దమున 

నాగతీతయంకు పథాన స్థాగేము | నాశ్రమించి 

(పపంచమునశే " భ్యయమ్వు హోక్చర్యమును 

ఒసగూర్చిరి. అప్పుడే, జ్ పర్షిమళపర్శిశ 

మయు న్యగస్థానమునకుల పోయినది. శరిముళ 

విద్యకు వ్యారిప్పటికిని పుప్ఫత్రమునకారక్ళు 

గురుస్టాను సొ క్ర మించుచుం డిరిగాని ఇప్పు 

సేరిరువది సంవత్సరములినుండి తను 

చిన్నది. (క్రమముగా సాంగ్లేయులలో, నమెరి 
కనులు సాగొంకతయందును, చాశి వెన్నంటి 

యుండు సరిమళ ములయందును కొత్త నంగ 

తులుకని పెట్టి పెంచి వాలిని మించుచున్నారు. 
జుర్దునవారు వనుకంబడి యుండ లేదు. 

ముం ద్ముపచేశము అగుటచే పాశ్చాత్య దేశ 

ములయందు పువ్చములు 

ములయందు దొరకవు, ఎల్లప్పుడు పుష్ప 

గుచ్భయుతే ముగు ॥ వృతులతొది కేదారములు 

గలిగి తత్పుమ్మజీస్తే పరినముళమి9త వాయు 

ఎండల పరివృతులమై సుఖంచూ పూర్వజేశీ 

“యులమగు మవక్తు అ త్తరులంతగా నవసర 

జొ 

సర్వకాలముల 

'ములేము సంవత్సరమునకు రెండుమూడు 

మాస్తఘులు మాత మే ఫూవుల జూచు 

ఛ్రాగ్య్యముగల పాశ్చాత్యులకు పుష్పసార 

ముల యవసర మధిక మయ్యెను, పువ్చముబలు 

లేనప్పుడు పువ్నమ్రు. లుండునటుల జేయు 

వల్లడిబణచుచు. పాశ్చత్యులభివృద్ధి | ట్రక్రు మొదట మాననుగంతో శ్రమపడి 

పరచుచున్నారు. అందు పూర్ణము రోమను | యుండును. కావలసిన వస్తువ్రలను* పుష్పము 

చేశజులును, పిమ్మట పరాసు, (French) 'లతోకలివీయుంచి వానికి పరిమళము పట్టించు 

శి కావ 



ఇకార, అ శత్రరులు. సం ౨, 
f 

క 

టకు (వయత్నముశ్షేయుకే దానికిక్యారణము. వపికులు, ఫచ్చాకు ట్టి వేరు, మొదలగు వస్తు 

మొదట నెద్దియోపుష్పము శోఉన్న వ వ. 'వుల నుపఫ చేశములనుండి తెప్పించుకొని వాని 

దాని పరిసోశ్యు ె ట్టియుండుటపీక్ళుట! మను తైలములినుదీసి అత్తరులను చేయుచున్నారు 

జుడు 'మొగలిమొద్ధలగు పువ్పములు బట్టలతో కోందరు 'ండుమూడు మూలికల కై తెలముబలు 

నుంచీ వానికి సరిప్రీశ్ళమబ్బ జే చెయుట, పుష్ప జనికో (Bouqets} మళితము చేసి .యమ్ము 

ముల కండ బెట్టి వోడిచేసికొనుట్క తొక్కి | చుండిరి కొంత శాలమునకుతరువాతో కాన్ని 

రసము దీసికొమ్షుట, ఇట్లే (క మా+ఖివృద్ధినోంది | మూలిక శరిమళసారములు గలుపగా 

యుండును ఈ ప్రాధమికావస్థ నూషహ్రించుట | 

| 

నవి కోన్ని వింత పువ్పముల పరిమళేముల 

| నొసగినవీ. క్రమముగా కొన్ని కృతీవు పున్న 
సొరములని చుట శాభార మైనవి. ఇప్పు 

కష్టము. క 

పాశ్చాత్యులు (కౌముముగ నృత్తరవులను 

చేయ్? పద్ధతిని హీందువ్రలవలన * ఇలిసికా ను డందువలన వారు. జీలక్ళర, వాము, మిరి 
టకుపారశీకముగురడ మెట్ట దారినవచ్చిరి. అందు ' ' యాలు మొదలు వస్తువులను దిగుమతి 
వలననే (గీసుదేశము హీప 1 హొందున్రల జాన చేసిక్ష్యాని, వాని షారముందియు చున్నారు. 

ములను పడమటి కంపుటకు మిక్కి.లిసపోయ ' మరియు, గులాబీ పొగడ, మొదలగు 
మునరించిరి. (గీకునుండి రోమక పట్టణము ; పున్నములు. లేని కాలములయందు 

ప్యారిసు నగరము మోదుగ యాంోయుల | కల్పిత పరిమళ సారములను.. జేసికొసి | 
| 

Cam 
| మన చేశమునకు నడ చినట్లు విజ్ఞానయా యల, _ స్వభావసీద్ధమైన పరిమళ సారముల కంెటు 

చరిత్రమును (వాసినవారి వ్ర వాయము.. ' హళళ్థమైన వరిమళబుదిమేయని లోకమును 
ఆ జూతులకు గల పరి శప పీతి 2 వారి! సంత్యో క్షి వ్మచేయ గలి, ఈ కల్పిత పప్ప 

యు న నభివృద్ధిక చెప్పినది. వారికి మన చేశమున నందు, *సోరములు* నిజసారములను (అ త్తరులను) 

ములులే నో గల కొన్ని పువ్పముు లేనందునను, వారిదేశ | స చి యుండును. మ౭యునివి చొకగ లభ్యము 
మున పువ్పములు విరివిగా పెరుగ నందునను | . 

' గుచున్నవి, మసకువచ్చు పాశ్చాత్యసుట త్త 
వారికి కొంతకాలము వరకు అ త్తరువుబుచేసి | నన 
కానుట కవ చు చనద. పనా రుం విషయ రులు “*హికోపై భకిమళములలో కొన్ని 

నుట కష్టము యైనది. చొట పకా |.సీరళములోనివే, ఇదియునుగాక వారు మన 
పుష్పములుగలదినములలో మంచియ త్తరులు జేశమున మేహ మ్టడోయు లమ జయత రులను; 
దిసికొని యుపయోగించు క్రానుచు నమ్ముచు | మాదిరి తీసికొనోపోయి యట్టి య త్తరులను 
అాభమును పొందుచున్నారు. అంతేకాక | చాకగచేసి, మహమ్మ దీయుల య త్తరుల 
(శ్రమముగ్యో చారు కల్పిత పరిమళ (ద్రవ్యము, కంటు చాకళ మిచిసో నొసగుయన్నా రు. 

న త్తీరులు చేసికొనసాగిరి. లవంగముీలు, అందువలననే మసచేశము నందు మహామ్మా 
ళో 
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థీ 

ఇవే 
ఆరం శరం దులు £౮ ర్ 

శి. 

దీయుల_ చేత్ళులయంద్యు మిగిలియున్న ఈ 

యత్తరుల ఫర్మశమ క్రమ్మీకమమపగ్థా సన్న 
గు చున్న వి, గ . 

(పపంచమునేందలి యనేశవస్తోవుల నుం. 
డీలు, * 

యుండియు 

వస్తున నుండీ 

ఫల , పువ్పములా 

రూప్యమ్ములు. “న _తృరలను | 

తీయవచ్చును. ఏ 

"కాన స్తువ 

ములిన్ని యని నిన్ధారణ చేయుటకు జీలులేదు, ' 

నుంశ్స్వ యగరుండలు, | ఘునఫ దార్గము లుగ 

కస్తూరి "చూక్షర్గూస ముననుందు బుక్క 

స్నానచూర్ల ముల్ఫ్బు నవనీతము వలె 

నుండు మొగమఘుమురుగుబు; (దవరూస్థమున 

నుండు ఇశలములు, తలనూ గేల్ము 7 గాక కేవ 

ఇను అ _ల్తరులని చెప్పుటకు పిలైన రూజు 

ములనే య తృరులని నిగ్గ యించ వలయును, 

(1) సారము, (010) ఫువ్స శైలము లేక 

అను అ తరు, దీనివి ““మూల్న్మబెలము 11 

(1359606121 ౧11) అని మూలిక లన్లునీడి తీసి 

నచో చెప్ప నగును. ఒకవిధముగా సారముల 

(క్రింద |పతిఫరిమళ ముగల వస్తు వునుండి పీసిన 

కలితీలేని _తెలమును జేర్ననగ్గును, 

(2) అరఖు, (EBssence) వైజెప్పిన 

అత్తరు చిగురు షారాయముతో 'కభిసినప్ట 

'జీర్చడు ఘాట యిన (దనరూపము. 

(8) టించరు (Tigeture) భరిమయళో 

భాగమును దంచివేసిన కషాయము, 

్థీసినయ త్తరు. 

ఇ శ ఛీరులెట్టి. కావున యత్తరవులరక ' 

/ (గ్రే లము. (01) చ చందిసీ మొదలగు 

| తెలమిలుళో కలసీన మసహమ్ముదీయులమ్ము 

అర్తకీ ప్రలర్యటి మ్మిక్రేమో పరిమణసారము. 

|| 
|| 
| 

| 
| 

. (0 (చావకము. jp చెడన సంఖ్య 

(క్రింద చెప్పిన అరఖునశెక్కువచీగురు సారా 

'యము జేర్చినది. ఇవియే యాంగ్లోయులు 

| వాడు గలనండ్లరు ఉడుకులార్మి చె ర్రీబ్ఞాసం? 
_నైటురోడి” అను పాళ్చత్యేష్ముట త్తరులు, 
| 

* 6.పరిమళోదకము. [Perfumed water) 

' సీట్రితో  గలనినది. వది అత్తరు తయారు 

చేయున పూష మిగిలినది. ఇదియుపన్నీరు 
| కె | 

ఇంక నవేకరూఫములుగలవు, వానిలో 

| ముఖ్యమైన రధూఫషముబు 

ఖడినపి 

వెస ఫేర్కొాన 

(పపుచము నండలి (పతిన స్తువున కేదో 

మొక వాసనయుుడుట స్వభావము. కాని 

మానవ్రల కుపర్హ్హాగస పడు సరిమళములనిచ్చు 

వసు 
అంది 
రుల సంఖ్య మీక్కి-లి స్వల్పము. కొస్ని 

"పున్నములు మ్చిక్కిలి నున్నితముకై సార 

ములు గహించుటకనువగు పద్ధతులు "లేవు 

కొన్నిటి నేకారణముననో మూసు లుష యో 

గించుకొనుట "లేధు. + 
| 

| 
| 

| 

| 

"| అ త్తరులను జంకే, ఖనిజ, మూలిశ్యాసం 

| " బంథధములగు కోన్ని వస్తు, 

(రము. బల నుండి తయారువే 

“ur 



కరకు 

ళ్ 

॥ అ తరులు, సం. ౨ 

3; న్ = 
ఓ. జంతు సంబంధ మైనప్మి Animal) | « కొన్ని వృక్షముల "వేళయందొక పరిమ 

పురు? స కస్తూరి రె జవ్యాజి మొదలగునవి. 

బన్ బు 
IL. మూలికా సంబంధటునవి lege. 

620182) ఉందా . 
శ (| 

ఇ మిరియములు, యేల 

కులు, సోపు, జీలకర, వాము, 

2. పుష్పములు, మల్లె, గులాబీ 

పొగడ, మాలతి మొదపీగునవి. 

1. గింజలు 

క. అకులాపచ్చాకు, దవనం, కృదం 

* బము మొదలగునవి. * 

రేం ఫలములు. నారింజ, నిన్ను; దబ్బ; 

జాజి కాయ, తీ 

క. వేళు, వటివేరుక చ్బూర మ్ముదూం'ప 
Wg) ఈ 

రాష్ట్రము. 

గి. సమూలము.ప 

గంథము, దేవదారు. 

7. పట్ట. దాల్చిన చెక్క. 

డి మొగ్గలు. లవోగోములు, జాష ధ్, 

ల 9. గడ్డి, నిమ్మగడ్డ దబ్బ౫ డ్డ. 

tf. ఖనిజ సంబంధమైస్వి. గంథకము, రా 

ఈ మై వస్తువ్రలేగాక నింకను (పతిశాఖ 
యందు ననేక వస్తువులు జేరును. కొన్ని 
వస్తువుల యందలి పరిమళములనుమశుజు బు 

ఈ (గహించుట లేదు. ఇక్ వస్తువుల (22% 
materials) నన్నిటి పకి ము త్రేపలుకీమ 

నగుకు.ఇ)దు చితముబకొన్న కలశ. క్ట 

పప్పర మెంటు, మంచి. 

| ₹ము:[౪కులయందు మరియొకటి. పుష్ప 

ములయందోకటి, ఫలములయందు మరియొ 

కోట యుండును, fr 

“ఉదహారణముగ నారింజ చెట్టు తీసి కొనుడు. 

(1) పుప్పములనుండి ప్రేసి సారము (Ne 

౪011). ౮ 

(2) ఆకుల్ నుండి 

(Petit grain) 

తీవిన సారము 

(8) ఫలము్గతోక్కలనుండి తీసినసారయు 
(Bergamot. ) 4 

(4) ఇంకను గింజలు, 
| 

ఫలముంతయు, 

ఏటోనుండి తీసినసా రములు వేర్వేరు పరిమ్య 

ముల నిచ్చును, 

| 
| ఈ పదార్థముల నుండియు, 

మొదలగు 

మామిడి 

పుష్పముల నుండియు,” 

. పూర్యలుత్, మహమ్మ దీయులును గూడ 

అసలు అ తీరులు తీయుదురుగాని యవి 
(మిక్కిలి వెల యధికముగ నుండి రాసా 
యన శాస్త్ర సహాయమున పాశ్చాత్యులు 

దీయు సారములతో ఫోటీకి నిలువజూలక 

యున్నవి. | 
తల పథోర్థము 'అన్వియు సాధారణముగ 

ల కరం రసాయ నీటియందు మి శమము 

వళ జనమే. నొందవు, కాన్ని కాంత 

భాగము మ్మిశమ మొ 

దిశను కొంత భాగ మైన మిశమ చెంందక 

| యఃుుకును, అరక్తపయుకు (అవగా కత్తీతేం 

౧౦౦ 

మన 

ల్ 

న్ 
a 



సం, క, 
® 

థి 

అ తరులు 
— 

pe 

y 

నిజమైన పుషప్పసారముల=Bssential oils) 

ల t క్ష 
సీటియందుమి శమ మొందన్ర "కాలేన నిమి 

లలస్వభావముక లవి. మరియు" సయ త్రరుల 

కాంచముక కాగితమువై “వఫిన-చో నచ్చట 

మరకను కలుగం జేయును. "ఇతర 

య త్తరుల నురక యెండలో బెట్ట పోవును. 

కాన్రనచే య తరులు మామూల నూనెల 

కం3ు కొంచెము విలక్షణమైన నాన లని 

చెప్పవచ్చును. అ త్తరుల్లు గాలితగవిన-వో 

హరించి పోవ్రున్మy (Volatile) మరయొక 

శేదము, నూనెలు బట్టే పట్టి సంధాసించిన 

యెడల తప్పక చెడిపోన్రను. అత్తరు లట్టుగాక 

సీటి యావికితో గలసి యావిరిరూపన్టు నొంది 
మరల చల్లబరుచుటనోడనే తైలరూపము 

నొందును. 

పిాందునులు అ త్తరులను ప్లూర్వమెంత విం 

అత్సరును సేయు 

'సలములు, 
ఠా 

తముతోటలు "వంచి వ్యా 

పొరము కొరకు ఒకటి 

డెంకు పుదేశములయందు మాతేము అ తరు క 

లను చేయుచున్నారు. ఇందోో ఘాజీపూరు”” 

ముఖ్యము. కనోజీ, హైదరఖాదు మైసూరు 

లలోకూడ బహు స్వల్పముగ స్వదేశ సంస్థాన 

ముల స్వల్బ సోవణమూమో జరుగు రున్న ని. 

(పస్తుతము ఖిరివిగ న త్తరులు తయా 

రుజేయు ' 

తెలములూ 
ం థి 

చేసిన మేరేక యొుండలోనుంచిన పోదు కాని 

ప్గ చేసినవారై నను (వస్తు 

ఇందు ల్లన్ని యుకోసి సంధానపు పద్ధతినే 

య తరువులు చేయుదురు. ఈ పరి శ్రమకు 

(పమీఖు లొచ్చట మహమ్మదీయుఖో 

_ పరిమళకారుండు కస్తుత మో కింది పడ్డ 

తూల్ననఖనొన త్తరుల తయా 

అ తరు తయారు + పద్ద 

| జేయు పద్గతులు. రు చేయును? ఈ లు 

య తులు తయారు చేయ 

నలసిన యో తరు రూపమునుబట్టియు, న_త్తరు 

నిచ్చు వస్తువ్రహొక్క_ ుపళేదమును బట్టియు 

మూరుచుం్నక్తును. ముఖ్య మైన నాలుకు, శుద్ద 

తులుమా త్ర మిందు పివరించెదము (1) "పిండీ 

ఫీయుట (Bxpressjon) (2) (స్రవము. 

(Distillation) (8) కీల్సించి తీయుట 

(Absorption 4) చివుక పెట్టుట (Mace. 

ration) ఇవిగాక నాన బెట్టుట (Difusion) 

శరగించుట (Dissolution) మొదలగు పద్ద 

తులు మరికొన్ని గలను గాని యవియంతగా 

[ప్రయోజనము వన? 

ఈ పద్ధతి న త్తరుతీయ వలిసిన వస్తువు 

నందు ,తెలము మిక్కిలి 

యధికముగ నున్నప్పు డ 

వలంద్టింస(బకును. పరిమళ భాగమగు తెల 

నుధికముగానుండి న స్తువ్రను (వేళ్తతో నది 

మిన నూనె మైకివచ్చు నప్పు డీ పద్దతి యన 

లంబింపంబడును, ' దః పద్ధతి యందు పరి 

(1) పిండి తీయుట, * 

స్ధల మొక్క. ఘాజిపురము  మళమును తీయవలసిన నారింజ, నిమ్ముపండ్లూ 

' (Ghazipore) నూత మే. పిచ్చట గులావీ ,తొక్కలనంటి వస్తువుల నొక గుడ్డ సంచిలో 

తోటలు కొన్ని వందల ఎకరములు గలవు. 

© 87 అ థి 
శా 

ఫోన్సిగాని పోయకగాని, ఒత్తుడు “మరలో 

౧౦౧ 
థి లా 



నీ 

| 
“సం. ౫ ౬ంళృ . 

అ త్త రులు. ౯ 
(al 

విటిగాని, గానుగలో వేసిగాన్మి యదిమి సీటి పె లేల్గిన శైలఫ్రుటణువుల నా సీల్చి సమా 
పరమళళాగ మసుసువాసన్నతెలమున్ను(అసలు కరణ ునర్చనగును 

అ EN కీషోదురు. ఈ మర బీలమోస 6 “శేర్లు' మొదలు (దనప చాగ్గ మును 

ఇనుపప్మాలేలే బోలియుంకును. 6 అంగుళ + | ( గొలుచుశేరు) 190 "జీ 

ములు ముద్రలు శీ వలయ ముండును. 12+ “0 ధ్ర. “ వరకు ప్టు రాగి, గను 

అంగేీళముల లోతుండును. సుమారు 5 | ము నేక గాజుపా త్రణో చేయయుడిన నాళంకొా 
, నుణుగుల పదార్థము పట్టుటకు పీలగునంత యం తమ్ము న్ నొకదానిని సంపాదించి, అ నెను 

పెద్దదికూడ చు నచ్చును. క ప్మాతకు దీయవలసీన పదార్థము నందు "వీని కొం నము 

క్రిందనొక "చిల్లియుందును, దానినుండి నీళ్లతో నావదార్గము మునుగునక్టు మోయ 
పీషడయికిన _తేలము [కిందికి కారును. వలయును, ఛప్మాతకు మూతగా నొక 

కల 'చిల్లులుగల * కల్పిత పీళము (False. | బోలుగనుండు గొట్టమాన కవుగ్చిన గన్న 

bottom) నొకటి యృమర్చి దానిపైన నారింజ నంటిదమర్చవలయును. ఈగి న్నెనుండి వెస 

పండు తొక్కలు మొదలగు వస్తువ్రులు నిలిచి | “శన గొట్టమును మరి మెకుచుట్ట్లనభ 
మరియొక ఇనుప శేకును పెన వేయుదురు. గుండముగ వంచి యొక సీటిపా తలని 

ఆ ఇనుపేకు వలయముగనుండి పాత్రలో | కనొక్చనలయును. ఆ నీటిపాత్రబ య టి & 
నిమిడి యుండును. వైన మర (తిప్పుట వలన గొట్టముకొన వ చ్చియుండన లెను. ఈసరి 

క్రమముగా నాశేకు (క్రిందికి దిగును, అందు ప్మాతయం ెప్పుడును నీరు పడుచుండన'తెను, 
వలన నారింజ తొక్క యందు అసలు పిష్ముట యం త్రమున కవుర్చిన పదార్ధ ముత 

"అత్తకు (55580121 011) ను కలిగియుండు గల పెద్దప్నాతయందలి నీకును ఉడక పన 
గోళములు చితికి (కిందికి రంధముగుండీ లెను, ఆవిరి తవ్చి పోకుండ అదికిన భాగము 

కాలువలు గట్టును. ఇట్లు. తీసినతెలముల | సడ కలగా మూయవలయును. 
యందు కొంత భాగము నీకు కలిసి యుండును. క్ ఇన రెడతుపట్టినతిన్నుట నానిరి జారీ 

(తన్వుడి పైనగప్పీన గిన్నెలోనిగీ, 

పిమ్మట్ట గొట్టములోసికి, విమ్ముట నీరుపడు 
"స్తొట్టముపీ సంకర (వదేశమునకు వచ్చి 
యచ్చట చ ల్రనినీరు పడుచుంకుట చే నాపడి 

గూపముననున్న మేఘములు చలిగాలి తగిలి 
వానమొనట్లు [దవరూపమునొంది బయటికి 
గల కొసలోనుండి చుక్క ,లుచుక్క లుగా నీవ = 

గా గేం౨ 

అడిస్వభావముగ కొద్ది కాల మొక ప్మాత్రలో - 

పోసీ నిలువయుంచినవో నత్తరునుండి వేరు * 
పడును. అప్పుడు వీకున్ము తొలల్యంచి బైల 
మును వడియంజోనిన యెడల పరికు! భ్రముగ 
నుండుము, జలము స్వల్బముగ నున్న ప్పుడ్డు 
నోటిలో నొకగాజు గొట్టమును పెట్టుకొని 

al 
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సం, ౨. అత 
ని జాని 

గులు. ఇరా 

లకునాచ్చును. అచ్చట సాక పరిశు భమైనే 
పాతలోసికి (దనమునుపట్టి యుంచోవ లను. 

-ఈయా విరిణో బీ యందున్న వేడి తృసులగనే 

ర్వ నావికియగు సరిమళి భాగము కూడ 

సిటిశోకలని , నచ్చుచుంద కును:  ఇట్టులీసిన దవ 

మును కొంత కాలము మూత వేసీ నిలువ 

యు౧చచిన-వో పెకి వెలను తేలున్ష అదియే 

సుగంధ శైలము. అప్పు డడుగుననుండ్ను నీరును 
(కిందికి | క్రిందియం తసహాయమున విడదీయు 

నురుుం ఈ యం త్రముశు వభజనకారి 

(Seperator) అంకురు. దీని కడుగున బిరడా 

NY గొట్టముండును, ఆ బిరడా కొంచెము 

(తిప్పినవో నడుగున గలసీరు |క్రమకుగ 

ప. యైనిగల తైలము వాతము 

గకుడునట్టు విరజా సులభముగా మూసి 

సయ వచు ఈసం ధానపు పద్ధతి వల 

ననే అత్తరు లన్నియు సర్వసాథారణముగా 

తంతూరువేయంబడును, కొందరు వాలికా 

యం్యతమున "మొదట చెప్పినట్లు పీసుపోయక 

చిగురు సారాయము (Al60ho]) న్లు పోసిబట్టే 

ఫీయుదురు. అందువలన అ త్రఈ సారాయము 

లోంగలిసి పెకివచ్చును. ఈసద్ధతీ యిప్పూడు 

వాడుకలో లేదు. సీశ్లకంెకు ప రాయము 

స్వ్పు చేడిషివలననే | ఉడుకు ప పట్టు టావ లన్న 

లవంగములు 

వస్తుశ్రులనుండి తైలము పూర్థిగా ఫీయుటకు 

సా-రాయము శ _క్లిలేక యుండును. మజీయు 

సిశకితో పీనినవిమ్మట వలసీనవారు సారా 

* యములోగాని, శై లములోగ్యాని కల్గుపుకొన 

కొన్ని గింజలు, ముద లత 

mm 7 

శ ఖ 

| వచ్చును. మిఛాం అనుచోట లవండరు 

తయారుచేయుట కుప యోగించు ప్రైద్దయం 

(తము మికికలి ' నొప్పదికల్లు' 100 

మణుగుల వస్తువులనువిడి దషైజకేమారు అత్తరు 

తీయుటకు ఇదిపసికివచ్చున్లు, ఇరిత (బహ్మాండ 

మయున వాలుకా యర తములు = (పపంచ 

నున మిక్కి లి _కెద్టిగా కలపి ఇంతకంయె” 

చిన్నవి | ఫైన్వుదేశముర నుపయ్థూగిం చెదరు. 

అందువలన _ వివిధములు నత్తరు లొశే 

మారు తీయగ్గలరు. వారి. బట్టీలు . నుసపూగ్వు 

బుబయోాగించు 

అ తరుల 
జాతు 

బట్టి. " లంతమంచివీ "కావు* 

తయారు చేయ్యుపద్ధతి కనుగొనిన 

వారలు మనేవాశేయెననుు వనదేశమున 

యంత్రము లభివృద్ధినొందక (పాధమికావస్థ 

యంచే యున్నవి. ఏచేశములయందు చల్లని 

పీత పర్వతముల యందలి సెలయెళ్ల నుండి 

తెప్పించి యావిరిని చల్లబరుతురు కాని. ఇది 

యవసరముకాద్దు. ఉపయోగము మాత్రే 

మధికము. |ఫెంచివారు బట్టీ కింనమంట బెట్టి" 

"శా ఇదరు, ఇందువలనపరిమళములకు మాడు 

వాసన రావచ్చును: లుడనులోమ్మాత్ మట్టు 

చేయక్న[0 చేక 15 అశ్యశ క్రిగల యావిరి 

యంతేపు పీ పని నడుపుదురు 

ఇప్పుడు (ఫాంసులోగూడ సీపద్ధతి యవలం 

భించుచున్నారు. లండనులో నాకవె పెద్ద వర్షక 

సంఘుమువాకిటీవలో 

టావి8తో 

నొక కొత్తే తవాలుకా 

యం[తమును_ కనిపెట్టి యున్నారు. ఈ 

రరుర్యత్తమువలన సంభానింపయిడిన ప్ళునుండి 

| యతరతృరు -పేరుపజుచు (శమలేదు. ఆ పని 

శ ౧౦౩ ఇ 

% 



౬౯౦. అ తరులు, సేం. ౨ — 0p 
. 

సనన తీ [.-] 

టా. 

యంతయు యం త్రమే చేసికొన్గును. ఇది |“ ఈ పద్దతియంద్లు (ఫెంచివా రతి నిపుణులు 
మిక్కిలి మంచిది ॥ | య Ne ఈ పదతి పరిమళ కారు 

. న్ఫుకొన్సు (Pomade) జీను. పరిమళ (ఓ) గేల్చుటి నకు “మిక్కిలి యుప 
ఒ ములను" (ఫెంచివారు 7 [ 
, చేయుదురు. ఇసి బజారుల (4 
“లే అమ్ము అంగరాగ | అన్నియు సీపద్ధతి (ప్రకారము తయారు వేని 

ముల వంటిషిక్తాపు, మంచి దూడ కొఖ్వను, | నవియే. వైని జెప్పినమూడు పద్ధతుల యందలి 
దువ్చికొన్వును, పందికొవ్యున్ను , పరిళు భి 
పరచి కలికి కీంగాణ్యి ప్మాతలోవై వైచి వచ్చ 

పెట్టుదురు. అట్లుపెచ్చ పెట్టుటకు ఆవికిణాని 
అవీ సాణము గాని (యుప యోగింతురు. ఆ! 
కొవ్వుక టీని వెచ్చగా నుండగా పువ్చములను అ J 
చెచ్చి కజిగిన కొన్రీలో చేయవలయును. చేసినచట్టములను నిందు ఉపయో గం 

(శ) చివుక శెట్టుట యోగ మైనది. రచి భృతములు, త్రేలము 
లేక నానలెట్టుటి, 

స్ప వేడీమికినికూడ చెడిపోన్రు గుణములు 

గల అతోసున్ని తములగు పుష్పసారములీ కింది 

పద్దతిని యగ్ని సహాయము లేక తయారు 

వేయుదురు. నలుపలకలగు కమ్ములశో 

అట్లు వానిసి ఒకటి "రండు. దినములురోది | “రో. ఈ చట్టములు మూడంగుళముల 
నచో, కొన్వునకు పరిళమును పీల్చుళ క్తి శి | లోతుండునుం అడుగు భాగ ముననద్దము డును, 
గలిగి అది వాల పదిమళయుత మగును. ఈ 
కొవ్వు మరల స్యల్స'వేడిమిగల యావిరితో 
కరిగించి వడపోసి మరల (కొ త్పపువ్చనములం 

'జేర్పుచు వలసినంత పరివళ్ష వంతముగ చేసి 

కొన వచ్చును, పరిమళెలములు ఈ ప 
తుల ననుసరించి యేతయారు చేయుదురు ము కొవ్వును కత్తితో నడుగున పట్టించి 
కొవ్వుకు బదులుగా నూనె నుపయోగించె | యడ్దముంతయు కప్పవలెను. ఆ కొవ్వు అద్దము 
దరు. అది ఆలివునూ నెమైన (పశ స్త స్తము. మన . మోద పాతిక యంగుళము దళసకిని పూయ 
నువ్వులనూ నెయు నుపమయూోగించ వొచ్చును. 

ఈ పద్దతివలీన నారింజ గులాబీ లవంగ 
క | పుటాక్కు మొదలగు పర్విమళములు తయారు. క్షి 79 గంటలవరకు నుంచి, మర్ల 

ఈ చేయుదురు మై పద్ధతులవీలన తీయుటకు ఏలు 
న అహ ఇద 

చేని అతిస్తున్నితములగు పరిమళ భాగములకు | గొటెోీలోని పుష్పములుకీసి కో త్తమొగ్గలు 
[ అను సీ [కింది పద్ధతి న్నుపయో వేయుచు. వలనినే ఫరిమళమును కొవ్వుకు 

- ఖీ 
అ న ® ౧0౪ 

అది రెండడుగుల వెడ ల్పుండ వచ్చును, 

' మూ తడజుగుల పొడవుండును. ఇ చటము 
గ ఉం ర 

లను అద్దపుపలకలు బగించినపిగా సంపాదించ 

వలయ్మును, ఈయద్దపు చట్టములలో కొరి 

“వచ్చును. అందుకె వెసి వికసించుటకు శిద్ధముగ 

ఆనున్న ' మొగ్గలు ఇ-వేసియుంచి 19 గంటల 



శీ 

సం త అత 
ఇ నం! 

గ్ 

రులు 
శి 

» 

"జడా 
॥ » 

కొన్ని వర్తక సంఘములు బు క్లకాలమునీ 

నిట్టిచట్టములుముథాడు వేల , 
వరకు నుపయో గిరితురు. 

శోలములు చేయుకు కాచట్టమ్గులకు అద్దము 

పరిమళ పర్మిళవ, 

వగించుటకు బదులుగా తీగనల్లుదురు. క. 

వలన పెన్ "నూనెలో ముంచిన "గుడ డ్లలువేసి 

ఒక-కగడి కాక్క క ఫుస్పన వా సున 

గా పువ్చములనుమార్చి 2 నూ నెరుపరిమళ 

సంత మొనర్చుకొందురు. పర్పిమళముపూ ర్రిగా 

వచ్చిన పిమ్మట గుడ్డలను పిండి నూ నెతీసికొని 

బుర్రలో పోయునురు. కొవ్వుకు బదులు కీరన 

నాయిలు సంబంధమైన (Parfine) అను 

వస్తువును వాడుటకు (పయత్నించిరి. కాని 

ఇందోక లాభమును మరియొక చెడుగును 

కలవు. పారఫనుతో తయారుచేసినది మెతక 

వాసన వేయక యెంత కాలమైన సైలువయుండు 

నుకొని కొవ్యువ ల పరిమళమునంతగా పీల్చు 

కొన లేదు, 
వెన సర్వనాధార ణమైన పద్ధ తలు మూ 

(తము చెప్పబడినవి. కాని వివరముగ తెలిసి 

కొనునారు పని (పారంభించవలయును: చుస్తు 

తము హిందూ దేశమున నభణ్యముల యం 

దును ఇతర స్థలముల యందును _విరివిగ 
"పెరుగు స్నవ్పములు వలము లేగాక, తుంగ 

కాయలు, కచ్చూరములు, మొదలగు వేళ్ల 

నుండియుదుంపల నుండియుకూడన త్తరులు చేసి 

లాభము పడయవచ్చును కావలనీన రక 

+ ముల యత్తరులను చేయంగోరువారు కొన్ని 
° ఇ ని 

న. 
కు! mm wow 

శ 

ఎకర్తముల్ళ , భూమియందు ముందు తోట 

అను ఫెంచి. పువములనుఫొంది ల్న్ముట 

యం త్రములనూ సావీంచుటీ (క్షేయ్ాదాయ 

కము. మన దేశమును థశేక | పదేశ్షముల 

యందు కొన్నికొన్ని వృతువపిలు పెక్కుులు 

తయారు చేసిన వో 

ము తోటను పెంచవలసిన యగత్య ముండదు, 

పెరుగును. వానినుండి 

యంతములకంతగా ఖర్చు లేదు. 

» 

లేలమ్ములో. గింజలు, వేస్టు దుంప్తలు 

+ మోదలగునవిచేసి కాచి 
తీయుట యేగాక అ త్తరులు 

+ (సవిపుపద్ధతి నే తయారు 

చేయువారు. ఆ బట్టలే యి౨త వరకు నభినృద్ధి 

వున వూర్వుల 

పద్ధతులు 

పటుచుకొనక మనవారు ఇప్పటి కొన్నికొన్ని 

స్వదేశ సంస్థానములయందును, ఘాజిప్రూరు, 

కనోజి పట్టణములయందును తయారుచేయు 

చున్నారు, 
ca 

శ 

*, (గాను, శేన్నేసు నైను అనుపట్టణము 
బలో మిక్కి_ లి (పసిద్ధము 

ఐిజేశములయం 

ద త్తరుచేయు ప్రసిద్ధ లగు నత్తరువ్రులు చేయు 

స్థాయులు, దురు, మరియు నగ్ని పర్య 

తములనుండి వెలువడిన పణార్గములవలన 

భూములు సొరవంతములై నారింజ చెట్లు విరి 

విగ పెరుగు ఇటలీ చేశ మునందును, సిసిలీద్వీష్య 

ము నందును నారింజ చెట్లయొక్క_ వివిధ భాగ 

ములనుండి విరివిగ నత్తరులు చేయుదురు. 

౧౦౫ 
శ 

న! 



ఉగాల్ని 

PI 

అత్రరులు._అ త్లీలూరి పాప క an సేం Ly 

a 

| తూర్చు తురుమ్క.ము నందున్ను భల చేరియా 

దేశమునందును, * గులావీయ ల్ు న్రరివిగ |' 

తయారేన్ను ఆరి ఆంగ్లేయ చేళ్గ మునందు లవం 

డరు, భప్పని మెగోష మిక్కలి మంచిరకములు 

తయాగగును. వీనికి ముఖ్య స్థానమగుమిభాము 

నండలిలవండరు సు పసిద్లము. వెల యధిక 
3 కల ణి శ 

ముగ నుండును. ఇంకను నితర్మస్నదేశములు " 
చిన్న వచేశకవీలునూడ గలం 

19,వ నతాబాంతము నుండీ కృతిమ 
శ . ణి Pp 

బకీముళములు తయారు 
కలిత పరిమళము. లు, జ టు పాశ్చాత్యులు 

కనునొసిరి, 

ఇంగ్లాండు, అమెరికా బేశములయందీ క ఫ్మతీవ 

పరిమళము లనంతముగ తయారగుచున్న వి. 

సోడా దొకాణము ల వా గుప యోాగిం చు 

పషర్చత్తులయందలి ఫలముల పరిమళములలో 

మూూాడువంత్సలు కల్పితములె: 

భురిమళములను కొన్ని మయినములతో * 

డను, కాగితముఅతోడను 

పీ ఇటీవల తెలరూప 

మున నుండునపొ ఘన 

ఇటీ వలశని కట్టిన 

శ్ ణ్ స సంగతులు 

పచార్థములుగాం జేసి వానిని నుపయోూగించు 

చున్నారు. ఇవి ఇంకను వర్తక రహస స్య 

అములుగా నుండుటచేత వాసినిగురించి విపుల 

ముగ (పాయ లేదు. 

వం! ను రా! 

అప్పటి నుండియు జరి, 

FP. 
క్ 

ఆ త్రలూర్తి షపాసకని, కౌశిక 
హ్స్ 

సతులు. అక్కిరాజు మనువుక్సు (గిరి 
మం తిపు(తు (ఢ్హు." ఈ కవి వెన్న బసవ పురాణ 

మను గంధమును. వాసి కందుకూరి అవుత 

లింగమునకేం గృతి నిచ్చెను. ఆ (గంధముపదు 

నేడవశతాబ్ద | పారంభమున | వాసినట్టు తోయ 

చున్న దని (వాన్ దొరగారును, ఈ కవి పదు 

నెనినిదవ  శతాబ్దములోని వాండని మటీ 

యొకటును చెప్పు చున్నారుగాని కవికాలము 

నిర్ణయించుట. శెట్టి యాభధారమును గనం 

బడుట నేదు. 

కే (గంధము అయు దాశ్వాసములుగ ల 

శేవపురాణము. అందలి కథను ₹ెణుకమవా ధి 

అగశ్యునకుం చెప్పినట్లుగా నున్నది. “ఓం” 

అనుడానికి నర్థము చెప్ప లేనందున (బహ్మాను 

(బహ్మత్వమునుండి తొలంగించి, తత్పదవిసి 

బూనిన భూలోకమున 

జన్మించి (ప్రజల నుద్దకింపుమని పార్వతి వర 

'మేశ్వరులు -వేడగ కుమారస్వామి చెన్న 

బసవన్న గం బుస్టైనసి ఈ పురాణ సంవడా 

యము. ఈ 

కుమార సా స్వామిని 

పి  స్రకమునం బురాణ లత్యుము 

బన్నియు గలక్రగామిలతర పురాణము లకంెటు 

ఎటుకల వర్లన, తస్క_రుల వర్ణన మొదలగు 

వాని మూలమున జోశ్యరస మెక్కువగ 

నున్నది. కవిశె లి" మృదువుగను మనేసార 

| ముగనే యున్నది. 
ని 

౧౦౬ 
” 



ఇ 

అత్యగ్ని ల ప్రోచుము---ఆ స్ క్ -ఇ-బ ల్లా జీ ల్లా డక 
0౧ 

అతగ్రిగ్ని స్థ్రోవము. విశేష. 

ము. అగ్ని లపై జరగన ఫల 

మిచ్చునది. ఇ 3 ణి గా 
గి 

|! 

బాంచొాయిరాజధానిలోని అంథీ అను సంస్థా 

నములో నున్నది, జనసంఖ్య *ఇగం౦ం లో 

వొం౨౭.  థంగాడిలనునోక 

ఖలాక్ అను పశువులను పెంచెదరు, అవియుం 

దుట వేత నే ఈ (గ్రామమునకు (పసిద్దికలిగినరి. 

ఈ (గామసమాపములో ఖ5్'సమేడ్ అను 

చోట నాధుండను బేపుని యా లనమ గలదు 

వనవాభలీచ్చట 

అందుచే అక్కడకు యా (తికులు _పలీసంవ 

వత్సరము వెక్ల్గరు. కన్ పృపళు 

నవ్రుల సంతగూడ జరుగున. 

ఆక్క. డ 

అత్రాన్ -అ-బల్లా బల్లా. ఈజల్లా 

పైదరాస్తుదు సస్థానములో నున్నది. 
సనక 

ఎల్లలు ఉత్తరమున మేకర్, టల్ గాన్ డాల్ 

అనయకు జిల్లాలు. దశ్నీణమున మఫోబూబున 

నగరము, తూర్పున నల్లగొండ, + కండమర గల్బర్ల 

వీడార్అను నవి. ఈజిల్లా (1) మెడ్చాలు (2) 

అంబకుపేట (కి) పాసాబాదూ (శ్ర) అసఫీనగ 

రము (క) పాట్లూరు. జువెక్షాలు అధు నైద్య 
న! 

తాలూకాలుగ విభజింపంబడియ్ను ది. 

ఈ జిబ్లాయంతే యు ము త్రము మోద 

పర్వత మయము. బ్రిక్క_డ " అనంత గిరి రాజ 

+ కొండ అనుకొండలు గలన్ర. నదులు మూసి, 

? న! 

లా ది, అత్సాడి "యన్న (గామమూ 

మంంజీర్శ,అను నవి. మటికొన్ని _చెబుశన్రలు 

న్ని] | అడన్హులు చాలక లర్థు. వాస్థ్లో వన్య 

మృగము లురోన్నును. శ 

ఈ జిల్లాయొక్క_ వైైకౌల్యము క్రేరగానా 

చదరపుమైస్ట. నదులు” కౌలున లుండుటచే 

జిల్లాలో చాల భొగము క్లేమగనుండ్లి 

చలిజ్వరముబు, నున్యజ్వరములు తఆఅచుగ 

వచ్చు చుం గును, అక్ఞోబర్దుమాసము నుంచి 

మార్చి నెలాఖరు నజుకు మాత్రము , ఛాల 

ఆరోగ గ్యముగ నుండును. 

ఈ జిల్లాను (౧౧౫౦-౧ ౨ పూర్వము 

+ కాకతీయ వంశజులు సీర 
రం చరత, 

ఫూర్వ చః గల్లు రాజభా నిగ నేర్చ 

అనుకొని పొలీంచెడినారు, పదునాల్లన నతా 

బ్రమునుండి బడి మహమ్మదీయ 'ాలనము 

లోనికి వచ్చెను. సుల్తాను మవామ్మదుపా 

భామినీ కాలములో (౧౫౧౨) తెలుస 

జలాలకు అప్పటి వలికయగు నులాక్ తాలి 
Pa ౧౧ 

ల్ 

కుతుబ్బాయను నతంయు తన స్వాతంత్ర్య 

మును (బకటించెను. తరువాత జెరంగ జేబు 

దక్కను దేశమును స్వాథినపఅచుకొనునంత 

పర్యంతము ఈకుకుబ్ ఫొ వంశస్థు బే వలు 

చుండి పెరంగ జేబు ఈజిల్లను ఢిల్లీ 

సా మాజ్యమునకు చేశ్చినుగాని. హైదరా 

శాదు సంస్థానము వర్పాటయి నప్పుడు 

(అనగా పదు సెసిమిదన శ తాబ్బములో) ఈ 

జిల్లా వ ళల దానినుండి చేటుచేయంబజెను, 

॥ ౧౦౭ 
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త్ (పసిద్ధి కెక్కిన పట్టణమ్ములు రెండు 

అందులో గోలకొండ యనునది | 

యొకటి, దీన్లో మహమ్మదు 'నన్రమని శేరు 

ఈ పురముగికృతుబ్ పాహి 
రాజ థానిగ నుంగొడిది. 

కలవు 

నవాబులకు 

డకు ఐదుమైళ్లలో యున్నది గోలకౌండలో 

నవాబుల గోరీలును కోటయుం' జూడందగినవ్ని 

శండవడియగు మైసారమ్ “నగరము 
పాదరా చాదునకే. పది మెశలో కలదు. 

ఇక్కడ, కిథిలములగు చేవాలీయములును, 

శరంగ జేబు చృక్రవ_గ్రినే పడంగొట్టంబడిన 

"దేవాలయముల చిహ్నములును కలవు. 

హీందూ జేవాలయములను పడయాట్టించి ఆ 

తాళ్ళతో కూరంగ జేబు వేం గట్ట ం పంబడిన 

మసీదుకూడ యొకటి గలదు. జనసంఖ్య 

౧గాం౧ లో (5,౨౦,౭౦౨) ఈజిల్లాలో ౮౮౭ 

(గామములు కలవు. ఇక్కడ నున్నజనులలో 

నూటికి ౮౭ గురు హిందువులు. నూటికి ౮౬ 

గురు తలింలసభళావ మాటా డెదరు. 

ఇచ్చటి జనులలో వాలవెగము కాపులు 

ూహ్మణులును, కేవుటులున్ను గాండ్లు 

(కల్లు గీయువార్వు, సాలెలును, చర్మము 

(తోల్ఫుపని జేయు గగెడారి వాండ్లున గలరు. 

ఈ ప్రజలో "నూటికి ముప్పదిముగ్లురు చొప్పున | టే 
వ్యవసాయము జీవించెదరు. బ్రిక్క_డ వరి 

వ్యవసాయము తక్కువా కొన్ని చేతిపనులు 

గలవు, గుజ్ఞములను సెంచెడరు. 

అడవ వలలో మంచి కలపదొరకును,. ఈ 

జిల్లాలో : మంచిరోజ్లు ఉన్నవి. 

a 

హపాదరాబా దిక్క- | 

కలను, ఇనుప దార్శి “నూజు మైళ్ల పర్యంతము 

ధీ ౯ 
వ్యాపీరేదియున్న ది. అందుచే జిల్లాలో వర ర్త 

భౌ 

కము చ్రాగుగన్నే జరుగుచున్న ది. కొద్దిపాటి 

ఏగ్గమతులును జనులకు కావలసిన పదార్థ 

ముల దిగుముతియును గూడ నున్నవి. చేశ 
మునకు కఅవుభాధ విశేషించిలేదు. 

ఈ జీల్లా - రాజరిక సదుపాయములబ కే 

ణి మూడు భాగములుగ 

పరి పాలన, విభజింపబడి యున్న దడి* 

చెండు తాలూకాలకొక _ -త హాళ్ళీలు చారుం 

డును. అనగా అటు తాలూకాలు డస్ట్ 

రుంద్దురు. మొదటియాత(డు అంబరుపే 

షపాహీచాదునకు అధికారి తక్కిన ఇద్దణు 

తహశ్శీలుడాప్లు ఈతనికి లోంబడియుం జెదరు, 

కాని వా రిద్దజును తమ తాలూకాలలో 

"రెండవక్ష్తాసు మజ సీ స్ట్రటుగను మూడ వక్షాసు 

తవాశ్ళీలుచూరు అధికారిగను ఉండెడరు. 

మొదటి తవాళ్ళీలుదాకే జిల్లాకు ముఖ్యాధి 

కారి మిగత తహాళ్ళీలుడార్ల వీర్చులమె 

అప్పీలు “ ఈతనికి చేయవలెను. ఈతనికి 

సవాయోద్యో్యోగి యొక డుండును. ఈతడు 

(గామములో లేని సమయములలో ఈ అసి 

సెంటు ఆతనికీ బదులుగ శ్రీను ల విచాదించును 

గాని అన్ని సివిలూ చ్యాజ్యములకును "మొదటి 

త్హళ్ళీలుదాశే స్వంతముగతీర్పు చెప్పన లె ను 

ఈతనికి పోలిసు సూపరింపటు జెంటు 

కూడ తోడ్చ్డి" (శీమినలు వ్యనహోరముల 

కొయేనలును | డెజపును. 
త్ 

ళో 

గింత 
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ఇక్కడ. పెద్దచెజస్నాల లేక సో వుట వే 

జెదీలనందజను "హైదరాబాదునోో పంపు, 

దురు. విద్యమిక్కి-లి తక్కువ. ఫాఫనింక పాఠ 

శాలలు తొమ్మిదాయు నొక మిడిల్ సం 

౫లవు. 

వారు ధనమ్ వ్యయపఅచుటకు పినుదీయుట 

లేకపోయినను జదువుకొనువారిసంఖ్య తక్కు 

వగుటమే దీనికిగారణము, + * 

ఆతికాయుండు. 

ఛాన్యమాలీని యను ఛ్నార్యవలనం బుట్టిన 

ప్యుతుండు. మిక్కిలి. స్థూలశరీరము గలవాడు. 

పండు తపస్సుచే బహ్మజేశుని మెప్పించి దివ్య 

రథమును, అన్ర్రంబును; కవచంబును, భురా 

సురులచే నవధ్యత్వంబును. పడసీ, .ఇందుని, 

వరుణుని నోడించెను. రామరావణ యుద్ధము 

రావిణునకు 

నందు సీతనిని లత్ముణు(డు (బవ్ముత్రముకోం 

జంెపిను. (వా. + రొ యుద్ధ, స స.౭౧) 

అతిధి. ౧ అ త్రిగో త్ర మందలి యొక 

మనీ, (చూడుండు అతి. ) శ 

౨. (సూ. వం) (శ్రీరాముని సాతుండు, ॥ 

కుశునిపు తుండు. ఇతని పుతుండు నిషథధుండుః 

అతినాముండు, , ణా తు వ 

మన్వంతర మందలి స ప్తష్టలతో నొక్క-డు. 

అతిభౌనుండూ ౩ కృష్ణునకు సత్య 

భౌమ యందు జనించిన పుత్రుడు. 

ఆఅతెబావాును, కశ 

(పాధకు బుట్టిన గంధర్వులలో నొకడు. 

| 88 శ 
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ఇ 

అతినుధుర ము.'ఇదియొక గురువింద 

జాలి చెట్టు వేరు. ఈ వేరు నెంచనిచ్చి చిన్న చిన్న 

మొక్క" లుగోోసి రవానా చేధఘుదురు. ఇది 

| ఇండియాలోని యడవి ఛ్యాాంయులయంద్భుత టు 

చుగాదొరకును. దీనికిలసాడ నక్కల క అకు 

వలె. భై బెరడు గోధువువర్శము కలిగి 

యుండును. నోటిలో వేసికానిన నోరంతయూ 

తియ్యంగానగును. మిగిలినర సము లించేవియు'. 

గానరావు. ఇయ్యది మద్దుస్కంధములోనిది 

(అ హా- సూ అ ౧౦). మిక్కిలి కర్తినముగ 

నుండును. దీనినే యన్చిమభుకమనియు, మధుక 

మనియునందురు. చలువ, వీర్యవృద్ధి, బలము 

వీనిని “లుగరకేయును. ఎపెత్యము, రక్షపె 

త్యము, విదాహము, తయ, ఉబ్బసము, 

మేహము, [పదోషము, చి పీసి యం దుష 

యోగింతురు. (వణములమై నస్తిశర్శ (పీచి 

కారీ) చేస్షినపివు టు సీ వేరుపొడి చల్లి కట్టుకట్టిన 

మలినమును శోధించును. చాహమును తగ్గిం 

చుటకింతటి యూషధి వేజేదియు నింకను' 

' శఇనుంబడ లేదు. 

అతిమూ త ము. సామాన్యముగా 
గ ర 

మానవులు దిన "మొక్కొ-౦ 

టికి 50 అవున్నులు, 
అనగా రమారమి ఒకటిన్నర సేరు మ్యూత 
మును నిసర్జింతు దె ఇంతకంకు నెక్కువ్న 

"పీరు 

ప శ్రీ మైన | మ్మూతము నోకమాననుడు విసర్ణించునెడల 

("నది (వ్యాధిలో చేరును > మక్మాతమును 
జ! వల్లీ 

౧౦౯ 
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హెచ్చుగవి సర్జిం వెడి యనేకులరోగులమ్మూ త 
ళ్ 

ములో చక్కెర యుండును. ఘూత్ము | 

. నందు చక్కర లేని యతిమూూ శ్ర వ్యాధియు 

గలదు. అట్టిన్యాధి వట్టి _అతిమ్మూత వ్యాధి. 

యనియు, *చక్కెతీగల అతిమూత వ్యాధిని 

నుభున్నూత వార్టీథీయనియు చెప్పవచ్చును. 

వట్టి అధిఘాతవ్యాధి కాల నరుదు. 

సామాన్యముణ్య నాడువా 

అలలో కంకు వుగవార 

లల్లో సివ్యాధి శెట్టింపు హాచ్చుగ్గ నుండును. 

ఇవి సామాన్యము నొక కుటుంబములో 

ననేకకులకు వచ్చుచుండును. 

వట్టి అతిమ్నూగ్షను' 

ఆ కుటుంబ 

ములలో మత్మిభష్టత, మూర్చ “మొదలగు నర ' 

ముల సంబంధమైన. వ్యాధులు తరుచు కోన, 

నగును. ఒక కుటుంబములోని నాలుగుతర 

మృులవారిలో వర్మగుర్లు రోగులు లెక్కకు వచ్చి 

రనియు అందు fi గురి కీజాల్రి అతిమూ తము | 

కోన ఫడెననియు నొక వైద్యుడు (వాయు 
మన్నాడు. సవాయి మెదడు జ్వరములు, 

చె త్తిమాద దెబ్బలు, వొట్టమోాద "'దెబ్బల్ము. 

భయము విచారము, ఛలి, అతి (తాగుడు, 

తిండిలేక పోనుట్క ఇవియస్పియును ఈ 

వ్యాద్ధితో సంబంధముకలిగి యుండ వాద్బును. 

క్షే మూత్రము, మిక్కిలి హా చ్చుగ 

. నుండుట 2. భరింపరాని 

వ్యాధి లమణములు దాహోము. ఇవి రెండును 
“ముఖ్యమైన చిహ్నములు. వ్యాధి కాల్మక మ 

మున రోగికి చెలియకుండగ గాన్ని ల్లకసా్త్ర 

శ 

ul 

శౌ 

౬ 

త్రుగగాని రావచ్చును. ఒకానొక రోగి యొక 

దినమున్నకు 10 తేక 12 సేర్గ మూత మును 

విసర్జించవచ్చును. (తాగిన సళ్ల కం మూత 

మక్కువగ నుండి చేవామును (క్రమముగ 

*కృశింప జేయును” మూూ|తముయుక్క- బరువ 

నీటికంటు ' వేయింటికి శెండుపాళ్లు “ మొదలు 

వదుపాళ్ల వణుకు హాచ్చుగ నుండును (5p Gr. 

1002 t0 4005). మూత్రములో చెక్కెర 
యుండదు. హమధికముగ నుండును. 

నోరు నాలిక, గొంతుక యారిపోన్రును. 

ఆకలి మిక్కి_లి విపరీతముగ-నుండును. మొట్ట 
"మొదట జీర్ణ శ్రి సరిగా నుండునుకాసి 

కొంత్థ కాలమునకు తగ్గిపోవును, పిమ్మట ర ది . 

కొన్నాళ్లకు కాళ్లనొప్పులు నడుమునొజ్వే 

ముదులగు గుణములు పుట్టును. తటుచు తల 

నొప్పి వచ్చుట, శరీరముమూద దురదలు 

పుట్టుట, తివర్టురులుగ నుండుట చూపు త్ 

పోవుట్క ; బుద్ధిబలము త తగ్గుట, కోజేము "హొ పాచ్చ 

గుట, వచ్చార (గ_స్టముగ నుండుట, న్మిద లేక 

పోవుట, సంభగగోచ్చ కృశించుట్క ఇవన్నియు 

వ్యాధి పాచ్చినకొలది గన్నుషించ వచ్చును. 

కొఎదఆ కీన్యాధియందు దురుణములు 
ం సాధ్యాఫాధ్య - పట్టయ.. పోవచ్చును. 

+ లమీణములు కాని బలహేీనను హాచ్చ 

యిన కొలది, నికేరవ్యాధుల్లు ॥ కలిగి వానిచే 

బాణ ' కలుగతచ్చును.. అన్నహీత' "నెపుడు 

;| తేడ్డునో అప్పుడే వ్యాధి. ₹క్రూరరూవము 
O౧0 
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చమ 
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శః 

అతి మూ తము కోర 
శ సో 

'జెందుచున్న దని తలపవచ్చును. మెదడు చెడ 

పోయినట్లు సూచన లున్న యెడల, వ్యాధి - 

కుదరదని. చెప్పవచ్చును, స 
% 

ఈన్యాధియొకిక, కారణ మింకను సరిగా |, 

తెలియ'లేదు. నమూ' తో 

తిత్తుల (Kidneys) స సంబం 

ధమైన నరముల పటుత్వము తగ్గిష్గోవ్రుటవలన 
నాయా యవయవములు సరిగా బనిచేయక 

పోవుటచేత నెత్తురులోని సీరు హాచ్చుగ 

బయలు 'వెడలిపోవును. కిఇదితరగతి జంతు 

వుల మెదడులో ' *నొకఫాగమును మనము 

'శేవినయెడల. మూత పరిమితిపాచ్చును. 

మానన్రలలో నట్టి శేపుదలకు గారణము 

శరీరములో నేదోయొక భాగమునందు బుట్టు 

చుండవచ్చును. చెవిలోపల చీముతో నిండు 

కొనియున్న కురు పున్నస్వుడు కొందణకు 

మూ(తము హెచ్చుగ నున్న ట్లాను, కురుపు 

చితికి చీము బయటికిరాగానే మూూతము 

సాధారణముగ నున్న ట్లును, తిరుగ చీము చేరు 

కానునప్పుడు మూ తము హెచ్చుచు చీము | 

పోయిన ష్సుజు తగ్గుచుండుటయు కొందథతు 

నా “ధకులు కని పెట్టియన్నారు. 

వ్యాధి కారగ్గిము 

(క్రిందిత రగతి జంతు న్రలలోో జీర్ణకోశ ము 

నకు సంబంధించిన కొస్ని, నరములను గోసి 

వేసి 

మానఫ్రలబభోగూడ 

వప్పూకు మూ తము "'హెచ్చగుటయీ, 

యీ జర wa జీగ్ణ క కథ సంబంధమైన 

'కాన్నినరములు వెడిపోయునప్పుడు మూత 

ము .హోచ్చగుచుంశుటయు నొకరు క సిపెట్టి 

ని ఇ On 

ష్! 

ad 

మెదడునందు  పుట్టినపుక్సి, 

కంతులు మొదలగువ్యాధుల్నవలన మూతము 

"హెచ్చు కావచ్చును. 

యున్నా ర్లు రు. 

సహాయ్లు కుదలగ్లు 

న్యాథుల వలన “మెదడు , శౌడిపోయినప్వుడు 

కూడ నమూూతము హిచ్చున్రానచ్చును. శాస 

మూతపుతిత్తులలోని వ్యాధివలన నీవ్యాధి 

కలుగుచున్న 'దనుటకు నిదర్శవములు "లేన, + 

కారణము సరిగా చెలియకపోనుటచేత 
చికిత్సయు సరీగా తెలియ 
"లేదని చెప్పవచ్చును... వ 

మందుతై. నను నప్పటికి” కొరిచెము గుణము 
కలిగింపవచ్చునుగాని వ్యాధిని కుదర్న నేరవుః 

ఎన్రాటు, జలడోనా, చె నై(టోగ్లి సరిన్కు లో 

హాము, | బొముయిడు, మొదలగునవి కొంత నలు 

కుపయాగకరములు. విద్యు చ్చ క్రీవలన 

గొందటకు గుణముకావచ్చును. ఆహారాదు 

లను నిర్భయముగానుప యోగించుటచే వ్యాధి 

మొక్క. (కూరత్వము కొంతవజకు తగును. 

చావాము గలిగినపుడు (తాగు నీటిని మిక్కిలి" 
త్యంచుటవలన (పయోాజనము లేదు, మంచు 

గడ్డ ముక్కలు తినుటవలన డాహాము తగ్గ 

% 
చికి త్స 

నచ్చును. సారాయి, సోజావాటరు, కాసీ,ఫీనిని 

నర్జింపవలయును, ' వీనినలన మూ్యూతము 

హూచ్చగును, ఆహారముత్యించు నెడల తూనెక 

తగ్టిఫోకుండ రోగినప్పుడ పడు చూచుచు 

సరి చరూయకొననలయును. + 

కొద్ది న్యాయానుము, చక్క_నిగాలి, తగిన 

హస్తులు, ఫఏనివలన రోగికి కొంత గుణముకలు 

౧౧౧ 



ఉనా అతినూర్ర ము 
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సంః ఎకు 

గును. శరీరమును శిసుకుట, గుద్దుట్ట పట్టుట 

మొదల/సవానివలన సుఖముగలుగను, తపిరి 

పట్టుట, ావేడ్లిసీళ్ల ళ్ల “స్నా నముచేయట ఏసీవలన 

శరీరము, ర్స స్రోకుండ నుండును. మలబద్ధ 

మునకు. మక్కలి పీశిచనశారియగు. మందు 
లను ” వాడకూడదు. ఎపీమా వలనగాని, 

*ముసాంబరమ్ము కాస్మా_రాసెగడా “మొద 

లగు మ్మ్యాతలవలనగాని, కడుపుశ్నుగ దలించు" 

వ్యాయామమే వలనగాన్సి ఏ శేచనము 
చేయించవచ్చును. క 

మధుమూ తాని, ¥ అనగా మూత 

మునం చెల్లప ప్పుడు (దావ 

చక్కెర శికనబడుచుండు 

వ్యాధి. ఈ వ్యాధి ఆడువారలలో కంెకు 

మగవారిలో నెక్కు_వగానున్నట్లు చై. ద్యుల 

వధు శా కజ్యాధి 

చిన్నవయస్సు నందుకంకు 

80 సంవత్సరముల వయస్సు గడచిన తరువాత 

న్స్ వ్యాధి హాచ్చుగనుండును. ఈవ్యాధి 

- సామాన్యఘుగ ఛాగ్యవంతులలో హెచ్చు 

నుండునని యనేకుల యఖి పాయముకాని వీటి 

వారలలో వేకపోలేదు. వృత్తిని బట్టిమాడ గా 

* ఆయం న్వేదవెద్యులు దీనినే మధుమేన్యమందురు, 

౫ చక్క్యారలలో (డ్రాకుచక్కె_ర్క చజకు చక్కి_ర్క 

పాల-చక్కె_ర అని భేదములు గలవు. (చాకు చక్కెర 

(దాతుపండ్ల రసమునుండి తీయవచ్చును. చెజికు చక్కా 

రను పాలచక్కెంరన్కు అప్టేఅచెజకు నుండియు, పొల 

నుండియు తీయవచ్చును. ద్మాక్షుచక్కె_ర మెలతుత్తపు 

(దావకముల జఇతిదిచేసి చానినుండి రాగిని విడదీయును, 

ెంంరో చక్కర అట్టు ఇబీయబాలదు. 

ల 

ప్స్తారము_ బుద్ధి వర్ని శ్రమగల వారికే యా 

- వ్యాధి 3 హెచ్చుగ' గలుగునని చాలవుంది 

వైద్యుల యభి ప్రాయముకాని మనోవ్యాపార 

మంతగ తేని న్యవసాయ చొరుల యందును, 

* పసోవారలయండునుకూడ, నీవ్యాథి గలదు. 

వంశ పారం పర్యముగనే కాని మధుమూ 

తమురాదని చెప్పుటకు 

నిద ర నములు వే వ్ర 

కొన్ని కుటుంబములలో “రెండామూడు తేర 

ములనజికును ననగా తండీ, తాతలు మధు 

మ్యూతవ్యాధిగస్తులె తాముకూడ మధు 

మూతవ్యాధి కీడితులగువారి ననేకులను 

మనకు చూడవచ్చును. ఒకానొకచో నన్న 

దము లలో నందజకు కొద్దిగనో "హాచ్చుగ నో 

వంశపారం4పర్యమ్లు 

'పెద్దవయస్సునందు మధు మ్మూతముండ 

వచ్చును. ఇదిగాక తమ వంశములో మూత 

వ్యాధి యెంతమా తము కానరాక పోయినను 

తవుకువుధుమూ త ముండవచ్చును. కాబట్టి 

భుధుమూ త్రము వంశపారం పర్యముగ 

వచ్చెనాళీ తర్భడీకి మధుమూతమును కలిగిం 

చినకారణము లే కుమూారునికిని తటస్థించెనా! 

అను విషయములను తెలిసికొనుట కింకను 

దగిన మూధారములు కానరావు. 

అ (పపంచ 

క 

నం దన్ని దేశముల యందు 

కంటి బహుశా క*లందరా 
జాతి 

* . దేశమునం దీవ్యాధి పూ 

| చ్చుగ నున్న చేమోయని తోచుచున్నది, 

గం . 
లా 

ళా 



న! 

నం, ౨. 
% 

అతివమూ తీ ము 
శి ల 

ఇ శ 

ఫ్ర 
ర్ట 

అందును మహమ్మదీయుల యందుకం శు 

హిందువలయం దీవ్యాథీ "పాచ్చుగనుండు. 

నని కొందటు చెప్పుచున్నారు, "అడవిజాతుల 

యందుకంు నాగరకత చెందీన్న జాతులలోను, 

హీన వర్ణములకంజు నగ వర్గ ములలోన్ను 
ల కా 

ఈ వ్యాధా "హెచ్చుగ నున్నట్లు నిదర నములు 

గలవు, 
సే 

తలమోద చెబ్బతేగిలిన పిమ్మట్ట మధు 

మూత్రము |పారంభించినట్లును, భయముచే 

గాని అధిక కామ కోధములచేగాని, భన 

నష్టము, ఉద్యోగనష్టము, మొదలగువానివే 

గలిగిన యధికమనోవిభారమువేగానిి మధు 

మూత్ర మక స్నాత్తుగా బుట్టనట్లును నిజర్నన 

ములుగ లవు. 40 మొదలు 60 సంవత్సరముల 

లో పుగానుండు స్థూలకాయులకును, మఘ 

మూ తమునకును, కొంతవణకు సంబంధను 

కలదని తోచుచున్న ది. ఎన్నడును 
లావుగనుండి యెరుగని వారి కనేకులకు 

గూడ మధుమూ తే వ్యాధిగలదు. శ 

"కాస్త 

మనము తిను నాహార పదార్థములను 

నాలుగు విధములుగ విభ 

జంపవచ్చును. 
అహారము 

1. వరిపిండి మొద్దలగు పిండి "పదార్థ 

ములు. 2 చెఅకు చక్కెర, పాలచక్కెంర, 
(దాతు. చ.శ్క.ర మొదలగు చక్కెరలు. కి. 

కండను సృద్ధిచేయు మాంస్రమా, (గుడ్లు, మిను 

ములు గోధుములు మొదలగు మాంసకృత్తు 

® a J 

పదార్థములు, 4. నెయి , నూనె మొదలగు 

శొక్వ 'పచార్థములు. | 
kL) 

1. సామోన్యముగ ష్యాద్షిలేన్ ' మను + 

ష్యుడు కీండ్ పదార్థము లెఫ్రతిన్నను మూత 

ములోచక్కెరకాన రాదు. Ek మధుమూత 

వ్యాధిగల వారలు పిండిప దార్థముల "సెక్కు 

పగదినినకొలదిని మూ తమ్ముల చక్కెర్య 

యెక్కు_వయగును. 

లె, ఆరోగ్యవంతు డై నన నను సుక్కిలి యధిక 

ముగా చక్కెరను డినిన యెడల "వాసి 

మూ తములో చక్కెర కనపడును. 'చేక్క 

రను నధికముగా దినుట కలవాటుపడిన 

వారల మ్మూతములో బహ్బ్ముశొ కొంత కాల 

మునకు చెల్ల ప్పుడు చక్కెర కనబడవచ్చును, 

ఈ విషయ మింకను నిశ్చయముగా చెలి 

యదు. కాని చ క్కెరనెక్కువ తిను భాగ్య 
వంతుల యిండ్లలో సీజు స్ట యెక్కువగా గన 

బకుచుండుటచేత సంచేహమునకు గారణ 

మగుచున్న ది. 

8. పిండి పదార్థములను, చ క్కెరలను,' 

"తగ్గించి మాంసకృత్తులను నెక్కువ తినుటచే 
వుధుమ్యూతము కెందరకు తగ్గును, మరి 

కొందరకు పీిండిపదార్థములను; 'చశ్ళెరలను 

త్యం చినప్పుడు మాంసకృత్తు పడార్థముల 

నుండియేచక్కెర పుట్టి మూ (తములో విడు 

వక చళ్కేర యుండును. 

4. (కొవ్వు పదార్థముల తినుటనలన్స 

మధుమూ త వ్యాధియందు హెచ్చు తగ్దు 

పెంతగ్గా గానరాక్ర. ఇ 

౧౧౩ 

డగా 

ర్శా 
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'సఠిః ఎల 

"పెవిషయములను బట్టదూడగా నానవోర 

మువలన నెంతవఅకు మధుము- స్ వ్యాధి 

ఇ నివృ త్రియగచున్ని దో తెలియప్టడుగానో కండి 
ర ॥ 

పదార్థములను, చ్చ క్కైరలైన్యు తగించినప్పుడు 

మూత్రములో చళ్ళేర తగుచుండుట సాధా | ముత న్యాభులుం. ' 

రణముగా _ గాననేసీనని జెలి యుచున్న ది. 

క్ష! 

* లీ. వెన్నెముక, ముందువె సున సింపతి 

క్. గాంగ్మీయా (Sympathetic ganglia) 

అను నఠస్థానముల వ్యాధులు. 

‘4. జీర్ణ కోళ్గమునకు సంబంధించిన నర 

శ్వ 

ర్, వృకేము (92061629 అనగానొ కొ 

తిండి నెక్కు వగ్గా దినుచు లావున నున్నవార | నొక బీద ర్హర్గసమును తయారువోయు ' నొక 

లకుమధుమూ త వ్యాధి రావచ్చునన్గికొందటు (గంధి, లలి వ్యాధులు. 

చెప్పుదురుగాని మొదటి నుండియు బొత్తుగ 

సన్న ముగానున్న సారలుకూడ వుధుమూ(త 

రోగులుగు నక్కడక్కడ్రనుండుట్వలన స్థూల 

కాయమునకును మూ త్రరోగమునకంనుక ల 

నంబంధ మింకను తెలియ లేదు, 

పటు 

త్వముతగ్షి మధుమూూత 

వ్యాధి కలుగునని కొం 

దఆఅ యభధీ పాయము. మధుమూూ త వ్యాధిగల 

రోగులనేకులు తమ కగధిక సంభోగమువలన 

నీవ్యాధికలిగ్గి యుండవచ్చునని తామే చెప్పూ 

దురు. 

అధిక నంభోగమువలన నరముల 

సంభోగము 

మెబజుగని (బహ్మచారుఆకుగూడ, కొందలు 

క్ర వ్యాధియుండుటచేత సంభోగమునకును, 

ఈ వ్యాధికీని, ఎంతవజుకు సంబం-ధవమీికలదో 

సరిగా జెప్పుటకు ఏలు చేదు. 

1. మెదడులో కొన్ని భాగములయందు 

వ్యాన 
2, 

కాన్ని *స స్థలములలో వ్యాధిలేక దెబ్బలు. 

వావ్ 

అ వివిధావయవముల లక దెబ్బలు 

యందలి వ్యాధులు "వెన్నెముకలో 

Cal 

కాని బాత్తుగ నెన్నడును సంభోగం * 

.| పోయినట్లు స్పష్టముగా ఇలియును. 
౧౧ కు 

| 

6. ఢొరాయుడు సూ పారినల్ (Supra- 

renal) పిట్యూటరీ (Pituitary) ముద 

లగు శరీరములలోని కొచ్ని యితర గంథుల 

శీ కాలేయము (Liver) నందలి కొస్న్ని 

ఇవి యన్నియు శేవిధముననో మధు 

మూూూతమును బుట్టించును, కాని, ఇంత వజకు 

నిశ్చయముగి నాయావ్యాధుల కారణములు 

గాని, వాసివలన మధుమూూ, తము 

స్రోలుగాని మనకు సరిగా చెలియను. 

కాద్దిపాటి మధుమ్నూ తబ్యాధి యందు 

౭ మూ తమునందు చక్కర 

యుండుట తప్ప 'యితర 

లవణము లేవియు కానరావు. ముఖవర్చస్సు 

Pa త్రీ వ్ర 

లతుణములు 

మూరద కాని, ఫ్మీవవ్యాధియందు. రోగి 

యక్క. ముఖము ముడత్ళుపడి క ఎ్ర్రలించి 

ఇములు ' పెద్దతసములో వథభుమూ తముగల 

స్థూలకాయులలోక లె, పసివోళబతోబంక్కి.లి 

౧౧౪ శి ళా a 
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మకు శ్ 
ర 

రారు 

'స్యూరెన్సుకాఅకుగాని, * రాచపుంధ్య కంటి. 

లోనిపువ్వు, ముదల? నితరవ్యాధుల్యకై గాని 

చైద్యునియొద్దకు నెల్లి నప్పుడు, వైద్యుడు. 

త మకు'చెప్పగామధుమూ తచ్యాధ తమకున్న ౧ 

దని తెలిసకొందురుకాని తమకట్టి న్యాధియున్న 

దని యనుమానమైనను పొందియుండరు. 

మధుఘా[తవ్యాధి 1. 

యొక్క... ముఖ్య, 
లక్షణములు 

ట్ర, మూతమ్లు “పాచ్చుగ బోవుట, 

స్పష్టముగా బెలీయును. + కొందటు లైఫ్ఇనీ 

గె 
మూ (త ములో 

(దాత, చ్కెరుండుట. 

ఏ. దాహాము, " 

4. మిక్కిలి యాకిలి. . 
గె 

ర్, కృశించి పోన్రట, 

మ్మూతములో చక్కెరయెప్పుడు పుక్టైనో 

యవేక రోగులకు మొట్ట 
కర జ 
గటా "మొదట తెల్నీయదసి పైని 

జెప్పి యుంటిమి. బలహీనము, శరీరము 

కృశించి పోనుట, పనిచేయ లేకపోవుట, 

'సంభోగమునందిచ్చ తగ్జివోవుట, అధికముగా + 

నాక్రలిచే అధికళోస్ము 'మొందల్గగు లక్షణము 

లను రోగి కనిపట్టవచ్చును. మూత్రములో 

చక్కెర పోవుట సాధారణమ్యూ రోగులకు 

చెలియదు. కాని మ్యూతము పోసినవోట్ల 

చీమలు పట్టుచుండుట. కొందజ రోగుల కను 

మానము. కలిగించును. మూ శ్రమునండు 

(వావ చక్కెరయున్నట్టు * లీ: (ిరదికోధన 

వలన 'దెలియగలదు. 

గ 

1. ఒళ్లత్తులము మైలతు_త్తమును 15 తుల 

ముల వాన సిటితోగలిపి (ద్లోనక ముచేయుము. 

తులముల ఫ్లాటసియము 

ట్నాచశుటును రెండు * తుల్లనుల కాస్టికు సో 

జాను 15 తులముఅవాన_ 'సటితోగలిపి దావ 

కము చేయుము. 

ల నాలుగు 

ఒకటవ బావకమును, శెరికవ (చావక 

మును సమాన భాగములుగ నెత్తి పొంగించి, 

అరనుకు సమభాగముమా తము చేర్చి తెరిగి 

కా-చినయెడఖ మ్నూతములో |దాక్నుచక్కె.ర 

యున్న యెడల దానితో” పసుపుపచ్చని నట్టి 

పదార మేర్పడును. 
థి 

ఇద్ధిమెైలతు త్తములోని రాగి. 

గాని యెజ్హ్రనై నట్టిగాని 

ఇదియు చక్కె_రవలెనే దొంగతనముగా 

మూ త్రము (బవేశించును, ర్మాతుల 

“"హెచ్చుట యందు సామాన్యముగా 

విదచెరుపుకొని మూత విసర్జనకు లేవని 

వారలు లేవవలసి వచ్చుటచే కొందజీ లక్షణ 
మును గు _రింతురు, మరికొందణిరే "న వైద్యులు . 

"ష్రప్పీనగాని తెలియక పోవచ్చును. నభా 

ముగా మనము దినమున కాకటిన్నర సే 

మూ్యూతఘును విసర్జింతుముకాని మైన 

అతిమూ త వ్యాధిగల రోగులు దినమునకు 6 

“మొదలు శి సర్గ మూతను విడువవచ్చును? 

మూతముయొక్క_ బరువు సామాన్యముగా 

పటికోంెకు వేయింటికి 10 మొదలు 80 వంతు 

లకు హౌచ్చుగ ' నుండదుకాని మధుమూ[త 
| రోగుల "మ్మూత్రము 'వేయింటికి' 25 వెండలు 

౧౧౫ 
క! 
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h 

50 శెట్లు హాచ్చుగ తూగ వచ్చున్లు. మధ్య 

మ్యూతరోగుల మ్మూతము సామాన్యముగా | 
ం వట్టిగడ్డీ అర్షముగను నిర్మలమ్ముణ నురీడును, 

మూ శః నుగ్గిక్షమైన శొలదిని దాహమధిక 
“మగును. 

అచిదాసము య 
ములు' హాచ్చుగా (తాగిన 

. కొలదిని న్హూ తవధికమగును, అందున, టీ, 

(దవప దార్థ 

కాఫీ ముదలగునవి మూూూతమును మరింతో 

హొచ్చించన. దాహముచే నాలుక యెండీ 

పోయి జెరడుకట్టును. న రీరముక్రూడ నండి 

పోయి పొడిపొడి పూడుచుండును. 

ఇది వ్యాధికొంత వఆకు ముదికినతరువాత 

గాసి యంతేగ డెలియదు, 

మొట్టమొదట  నాహోర 
ములోని పీండి పదార్థములునమూ [తము చక్క 

రగా మారిపోవును, వ్యాధి ముదిరినకొలడి 

' మాంసకృత్తుహదార్థములుకూడ చక్కెరగా 
మారి మతములో పోవృుచుండుటచేత 

_నాశలి యతిత్మీ వమగును, 
సామాన్య ముగా నాక లిచాసగనుండి జీర్ణ 

శి సరిగా నున్నంత 

"కాలము రోగులు కృశిం 

పరు, కాని కొంతకాలమునకు జీర్ణ _క్లీయు 

నాకలియునుతగ్గును. దీనితో శరీరము శ్నీఘ 

ముగ గృశించిపోవును, 
చిగుళ్లుచ్చి నాభి మ్లైజ్జబడి మెత్తగనుండి 

నొక్కిన నెత్తురు చీము 

వచ్చు చుండును. పండ్లు 

డి వదునై త్వరలో నూడిపోవునుం 

మితిమో జిన యాకళి 

క శించిపోవుట 

ఇతర లమేణములు 

పన్ని గప 
న 

| సామాన్యముగా నుధుమూ(త రోగులకు 

మలబద్ధము హిచ్చుగనుండును. కాలేయము 

(Liver) వృకము మొదలగు నవయవములు 
చడిపోవుచ్చున్లు." (పేగులలో తయ సంబంధ 

= మైన పుండ్లు పుట్టవచ్చును. ఊపీరి తిత్తులలో 

కుయ |ప్రోరంభము కావచ్చును” ఇది మధు 

మూతరోగులలో నూటికి 80 మందికి మరణ 

కారణమగును..తయ హోెచ్చినపివు టి కోంద 

ఆకు సతిమ్యూత లక్షుణములుత గీ దాపహా 

మును, మూత్రములో చశ్ళెరయుసాడ త్య 

పోవచ్చును. గుండెలలో. సామాన్యముగా 

హెచ్చుజబ్బు కానరాదు. మూ త్రీండములలో 

(Kidneys) మొట్టమొదట నేవిధమైన వ్యాథి 

యుగానరాదు, కొంతకాలమునకు 

మూూతపు తిత్తులుబ్బి * శ్వేతధాతువు ' లును 

మాంసకృత్తు పదార్థము చశ్కారతోనూడ 

'వెలువడున్ను 

రీ వమెన వ్యాధిలో చర్మ మెండివోయి 

గరగర  లాడుచుండును 

గాని సామా న్య ముగా 

మె త్తగనే యుండును. దురద హెచ్చు 

నుండును, “జనచేం దియముల (పక్కను 

మూూతము తగిలినంత చెక్క దురద వుణీయు 

హాచ్చుగ నూండును. పురుషాంగము చివర. 
- పుండుపడి తోల్లత్రికికానిపోయి "పెకి రాదు. 

“ ఇవి సామాన్యము వీపుమొడనుు మెడ 
కురుపులు రాచ _మోదనువచ్చును. కొంత 

పుండ్లు . మందికి కాలిలో చేదో 

చర త్రము 
ఛా 

శ 

* | చిన్న దెబ్బతగిలి యాథాగము చచ్చిపోవును, 
a a 

గా 
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కొద్దిగ గోకినచోటగాడ పుం, చీము పట్టి, 
ఆపదేశము చచ్చిపోయి' మరణమ్మునకుగూడ 
గారణ మగును. కొందటకు నరికాలిలో 
పుంశ్లుపుట్టి లోతోపలతొలుచుకొనిపోన్రను. 

కాళ్లు చేతులు వాపుకూడు కొందజుకు' రో 
వచ్చును. " 

నూటికి దమం డుగురకు, అతిమూత్ర | 

రోగులకు, కంటిలో వీరు 
కండు గి 
క కాసులను పొరలుపుట్టి 

చూపు తగ్దిపోశ్రును. కంటిలోని యితర భాగ 

ములలోగూడ 'వ్యాధులు పుట్టి చూపు తగి 

పోవచ్చును. 
| టం 

సంభోగళ క్షి సాథభారణముగ తగ్టివోక్ర్ను 

వయస్సు ముదిరిన యాడు 
ంభోగళ క్రి 

వాండలో గాందణకు 

సంభోగోచ్చ మిక్కిలి యధికముగునని యొకరు 
ళ్శి 

ON 

(వాసి యున్నారు, 

బుద్ధి బలము తగ్గుటయు, సిద వచ్చునట్లు 

మ్ త్తుగా నుండుటయ్యూ 

సామాన న్య గుటా ములు, 

కాని కొందణకు ఉత్పాహము తగ్గియున్న ను 
౧ 

బుద్ది కుశలత నూ త్రము చినగవజుకు జక్కుగ 
య © 

నరముల పటుత్వము 

ర్మాతులయందు పిక్కలు లాగు 

టయు, తమి రెక్కు నట్టుడ్గటయు గొరిదరకు 
గ్ర (1 యా a శ 4) 

వన్యాధియొుక్క. _ప్రారంభావస్థలోనే కలుగునో. 

ముధున్మూ త్ర గోగుల కంత్యమున సమా 
న్యముగి స్మారకము తప్పి 
పోవును. ఇదిచిన్న నయను 

R89 ఇ 
శ 

త్ర స్మాగకయు కగ్గుటు 

వారలకు పెద్దవయస్సు బారలకుగూడ సంభ 

.వించును, 

చాల దూరము కై లుషోద్యు బేయాణము ” 

అధికమైనను, శరీర "పరి శృమయ ముదల వాని 

నలనను సీయపస్తార వుకస్మాత్తుగ గలుగ 
వచ్చును. బక్కసోరా నధికచైంన పథ్యము 
వెట్టినప్పుడుకూడ నిది కలుగవచ్చును. చాల 

దినములు” ' విశేచనములు లేకుండ నున్న 

రైడల నిది యక స్థాత్తుళ గనబడవచ్చును. 

నస (ఫ్ర చికిత్స (Operation) యయిన వైంట్లునే 

యొకానోక ప్పుడు స్థారకము తప్పి పోవును. 

ప్తిది వ్యాధియొక్క-. త్మీవతను బట్టియు 

రోగియొక్క వయస్సును 

సాధ్యా సాధ్యములు బట్టియు మూారుచుండును. 

సామాన్య మై తీ వముగల వ్యాధి, అనగా 

పథ్యముమిాదనే మ్మూతములో చక్కెర 

"లేకుండ పోన్ర వ్యాధి శీ ఘ్రములో సుముఖ 

మునకు వచ్చును. నడిమి పాయము తీరినతరు 

,నాత వ్యాధి (పారంభమైన రోజిలలోగూడ 

వ్యాధి తీ వముగ నుండదు. కాని పసివారల 

యందును, కొందణకుతీ వవ్యాధులయందును 

ఏముందును, ఏపథ్యమును (బయోజనకారి 

కాదు. మిక్కిలి కృశించిపోనుట, కమయచవ్వ్యాధి 

పాొలగుట, వంక పారం పర్యముగ వ్యాధి 

యుండుట, వీదవాడగుట, స్తారకము తప్పుట, ౫ 

శరీరమునం చభాగమైనను చచ్చిపోవుట, ఇవి 

యన్నియు నసాధ్యమైన న్యాధికిలక్షణములు. 

౧౧౭ 
న్న 



అతిమూత్ర ము 
సేం ఎలో 

° 

కన 

వ్యాధి చిర 

ము కృశింపకుండుట, 

పానాడ్డులికుకానలసీన 

లిగయుండుట, వయస్సు 
7 
aT 1 3 3 

మందులు. wen 

గ అ వమునుబట్టి యాషస్టోర 

పక్, మాక్సుకొననలయును, తండి పదార్థ 

మీలు మానిన ఇంటే 

తగ్గించిన వెంటనే 

మూ తేములోని చక్కెర తగ్గిపోన్ర 
వముకాని వ్యాధి. అహారములోని ¥ 

(య 

క ఇ జి కి పచాములను బ్రా ల్సిన సీనీ వేసినను 
వ. 

మూతములో చక్కెళ త్గహోసివ్యాధి తీవ 
మైనవ్యాధి, ప క్ వముగాని వ్యాథిగలరో గికిచ్చు 
ఆహారములో చశ్కెరయు, పీండె 

“లును డైమము~ 

7 సె 

$3 శ్ 

పదార్థము 

తొంచినప్పుడు మూత 

యుో నకును చెక్కర వేకుండనుండునో" 

కనిపెల్ట్లవలయును. ఆపజ్ఞతిమిద నాపోరము 
సిచ్చుచు సొ-తకాలము గజకపవ లెను, 

* 

వీమ్నట అహార ముణో 

అమ 

౬ 

పిండిప దార్థము 

చశక్కెరయు, కొద్దిగ చేర్చినను మూత్ర 
ములో చ క్కెరగాన రాక్ష ఆహారమంతయు 

ఆ జక్క న జేర్షమగును. ఇట్లు మెంతేవజ్తకు వీ-డ్లి 
పడార్థిమును చక్కెరను దినినప్పూుకు మూత్ర 

ల చక్కారయుండవనో భమాచుకొనుచు 

ఆహారములో సాధ్యమైనంత వరకు మాం'న 

'కృత్త్ణుప జార్గములును, శొవ్వుప దార్గములును 

హ్లైచ్చుగ జేర్చు కొనుచుండ వలయును, త్రీన 

, మైనవ్యాధులలో, నెంత యాహోరముతే గ్రించి 

నను వపబార్గము నిచ్చినను మూత్రములో 

చక్కర తగక యుండును, ఇట్టి వారలకు కఠిన 

పథ్యము _ పెట్టుటనలన సంతమ్య్శాతమును 

(బయోజనము లేదు. ఈ రాజభానియందు 

సామాన్యముగా, అనేకరోగులకు. నరిఅన్న 

మునుమూర్చి గోధుమయస్నృమును బెట్టిన 

తోడనే గుణము కనబడంచున్న ది. ఈవ్య్యాథి 

యం దుపయోగింపనలనిన ఆః హార పద్ధతి 

గూర్చి యాంగ్లవై ద్యుల కింతవరకు జక్యగ 

'చెలియునని జెప్పుటకువీలు లేదు. కాబట్టి మ 

యాహారము బెట్టినను రోగియెక్క. తూనిక 

తగ్గిపోకుండ " దగినంత యాహారము పెట్టవలె 

నని యనేకులయభి ప్రాయము. కాసి, కొంది 

వైద్యులు రోగిశేమియు నాహోర మోయ 

కుండ లంకోణములమోా ంకేణముల దనే బెట్టి మధుమూూ త్ర 
మును తగ్టింప వచ్చుననియు, నుణీకొంద 

అధికముగ ప్పొరేచనములకు నుందొలిచ్చు-చు 
యును తగ్గింప వచ్చునసియు 

ప్ప ఛి 

ళా 

ఆంానై వైద్యుల యభిపాయమును బట్టు 

తిన వచ్చిన, తొనగూడని, పదార్థములయె క్క 
పట్టిక న్సీ ుక్క.పుటలో జూవీయున్నా ము, 

గా ళ్ 

౧౧౮ లొ 

Ca) 



నవి. విస్తారము 18. కోకో, 

ఈ పట్టీవలన అతిమ్యూత్తీరోగులు తిన 

వచ్చునను “పచార్థములు వాల గనజడినను, 

ఈ రాజధానిలోని అతిమూతీరోగ్గులు విశే 

పషముగ (బాహ్నణులేయై యున్న౦దున వరి 

అన్నముమాని గ నోధు మన్నము దినుమని జెప్పు 

టయు, చేత నై నయెడలకొందజాోచే మాంసము 

గాకపోయినను కోడ్మిగుక్లు తినిపిచదుటయ్యు 

దప్ప యిచ్చటి వైద్యులు వేరు విధానముపి 

'నేర్చరచ లేక యున్నారు, నిజ మంతవరళో 

నిశ్చయముగా 'జలియదుకాని, వరియన్నము 

కంబ అతిమర్మాతరోగులకు గోధుమన్న 

ఇ 

ముపకారిగా నున్న ట్టిచ్చటి వైద్యుల యఖి 

(సాయము. 

శ 

ఇ 

మందులలో చేద్దియును అతిమ్మూతమును 
గాని, మధుమూూ[తమును 

గాని, త ప్పకకుదుర్చ గల 

దని వెప్పదగినది. యింతవరకు గానరాదు 

నలబ్లమందును; దానినుండిబుట్టిన యనేక పదార్ధ 

మందులు 
bd 

ములను, ఈవ్యాధియొక్క-. (ప్రభమా వస్థల 

యందు |జ యో జన కా రులుగా నున్నవి. 

స్టాలిసిలక్ ఆసిడ్ (32110116 201రుసో సోడా టై 

జా 

౧౧౯ 
“ 

నం. ఈ అతిమూ త్రము 1, + 2య్కొ 
® . 

+ శి | ? 

తినవచ్చును. ఇ 5? తినకూడదు. 

1. మేక్ మాంసమ్ము పప్పుగింజలే లేని కూరలు | 1, జంత్యవుల _ 6. కంద, ౩ 

గొడ్డు మాంసము, చి కు గాడు టెండ్క యవయవములాో “పెండంభు 

2. కోళ్టు అడవిపిట్టమీ, చెం దల గు" వాని శక కాలేయము " ॥ కిఖగడ దుంపలు 

శీ. చాపలు పరిగెలు, తొక్కలు, వ మొదలగు '(గన్లును) న 
4. మాం'సన్ఫన్గుండి జేసిన 10, ఊరుగాంపలు. తీయ్యని పదార్థములు,  ముదలగునవి, = 

పీ రాల, 11. ఉల్లిపాయలు, 2, చక్కెర 1. చిక్కుడు 

(చక్కెర గాని వరిపిండి 12, నాదము యలు, వరిపిండి గలిఫీన గింజలు పారాణి, 

గాని జేగహూడదు. 18, అక్రోటు, రొక్రైలంూ " కి. లేన్సె - 
ర, కోడీ (గ్రుడ్లు, మీగడ, 14. మంచి నీరు సోడా | శ్రి వరి యన్న ము, శివ పండ్లు 

"వెన్న వాటరు మొదలగు నీళ్లు "సగ్గు బియ్యము, పండుని, 

6, "నెయ్యి నూ నె (కొవ్వు (మితముగ) ఆరోరూటిి, పచ్చివి...” 
పదార్థ ములు, + 15 కాఫ్టి టీ మితముగ టొపీయాకో, % తియ్యని 

7. కవిటి రప్టైలు. 16. రాత మొదలగు బల వర్మిసల్లి సారాయము, 
౩ ఆకుకూరలు, హీనమైన తీప్యు లేని మొదలగు బింప్యములు, 0. లెవు "నేడు, 
9, దోసకాయ గుమ్మిడి సారాయము (మిక్కిలి 4 బంగళా కోల్యా 

కాయ అనపకాయ మితముగ) దుంపలు, మొదలగు 

నంకాయ, బీరకాయ, 11, అవీలు, సీనుశేగు, ర్. గోధుమరొక్త్రై, తియ్యని నీరు. 

పొట్లకాయ మొదలగు 11. అధికముగ పొలు, బిస్క...త్తులు, 

శ 

కార్చ నేట్ (Soda bicarbonate), "యుశే. 



౭0౬. 

r 

అతిమ్తూ త్రము, సం ౨. 
— t ౬ 

నియం నై కేటు,' (Uranium Nitrate), * తబుచ్లు కూర్చొని యుండుట, తటుచు 

జాంబుల్ (౮420041), ఫలోకార్చీ౯ (Pilo. - (ప్రమేహస్థామాన్య “న డిం చుట, మెరుగు, 

కారణములు దోపు ల 
carping, ఇ బ్రంగోరము, (646 “మొదలగు , దూవ్యుములు (గామ్యములు,(( గ్రామము 

నితర మందులన్ను మజా స్నలిన వైద్యులీ 

వ్యాధిలో 'వాడుద్దు 

మరు సోడాపౌడరు (Soda-_ 

bicorbonatజ దిన మొక్కంటికి 500 (యి 

నుల వజకున్నిచ్చిన గుణమగును. వొకేచనము, 

చేయువురదుల నిర్మ్యువ లెను. రాచపుండ్రకు 

శస్త్ర వై ద్యము-చేయవ లెను. నరిర్థముమోదదు 

రదకు బోరిక్ ఆసిడ్ (Boric 2016), కా ర్బాలిక్ 

ఆసిడ్ (CAarbolic- acid) మొదలగువానితో 
చేరిన తే ేలములబాసిన నుపశమిలచును.. తెరా 

యిడ్ సూ పారినల (Thyroid Suprarenai) 

(ంధథులనుండిదీసిన పదార్థములనుకొందటుప 

'యోగింతురుగాన్సి ఇంకను వీని గుణములు 

జక్క_గ డెలియ లేదు. 
జః (ఆ. ల 

దీనినే “| పమేహ” మిని యాయుక్వేద 

తంత్రము నందు వాడిన 

ట్రగపడుచున్నది. దీనిని" 

'సరించీ చ రశాణార్యు 

డను వైద్య (గ్రంథకర్త ర మొట్టమొదట రాసి 

యున్నాడుః 

సామాన్యముగా చే రోగమునకును 

నిదానము, సంపాఫ్సి ఫ్రీ పూర్వరూపము, (వాని 

నితుణములు,) ఉప పదవములు, అవాంతర 

భేదములు, (వాని లతుణములు,) చికిత్సలు, 

సాథ్యాసొధ్య ఏమశజానము, అని యేడు 
ఖః 

| 

నో 

ఆయం న్వేదీయ 

మతము 

విధములుగా సోధనగతి యుండును, 

న్! 

,లనివ్ కుదకములు, (నీజిలోనివి) ఆనూో ప 

'ములు, (జల పోయ, (్రదెశములోనివి) అగు 

జంతు వ్రలమాంసములు, పాలు, [కొ త్తబియ్య 

పన్నము, కొ త్తసీరు, చక్కెర, బెల్ల ముతో 

జేసిన పదార్థములు, ఇంకను కఫము, చేధన స్పు; 

ర మూత్రము, ఏ్నిని వృద్ధి సందించు . పదార్థ 

ములు మున్న గుషానిని అధికముగా నుపషపయోా 

గించుటచే సామాన్యముగా ' నతిమ్మూతము 
పుట్టును. 

ఆోతిమూతమునం దింకను దోవములు, 

దూహ్యములు, నను నెండువిధమూలగు 

నాభ్యంతర (లోపలి కారణములు కలవు. 

అని యెష్బియనగా; 

దోపషములు_వాతము, 

అనునవి. 

పిత్తము; కఫము, 

. * దూపష్యములు-మేధస్సు (సన్నని మెము 

కలలోనుండు ర కృముతోగూడిన 
r (కొవ్వు) 

మాంసము, న్లేదము (శరీరమునందలి సీర 

వన (మాంసములోని (కొవ్వు) మజ్జ (పెద్ద 

యెముకలలోని (కొవ్వు); శుక్లము మేధ 

న్నుతోగ లిసియుండు “ర క్షము, లాలాజలము, 

(చొెంగ_జోొల్లు మేధస్సు (వృాదయమందలి 

చేరెడంత కపఫరూపమగు పదార్థము) లసీ. 
కము (155 గ్రమునేకును. మాంసమునకును -. 

నడువనులిడు సరూ అనునప్.. 

౧౨౦ 
స్తా 

గొ 



9 

సం. De 
QO 

య 

అతినూత ము 
3 

౭0౭ 
a) 

అట్టి పయిరోగము, కఫము (పధానమయే 

పుట్టినది, పీ త్రమ్లు పథాన ' 

మయిపుట్టినది, నాతము 

(వధానమయి పుట్టినది, యని మూడు విధ 

ములు, “ 0 

గోధుమలు మొదలగు గురువగుధాన్య 
ములు, గురువ్షగుమాం స 

ములు, తీపు పదార్ధ 

ములు పాలు, మొగడ, జున్ను, మొదలగు 

వానిని డినుట, శుచి, వ్యాయూమము, ఫీసిని 

వదలి, మితిమోటీన్న నిడో ఎల్ల పుజును 

పరుండియుండుట, ఇంకనుకపము, మేధస్సు, 

నమూూూతము, పీనినభివృద్ధి నొందించు విభ్ధుల 

నొనర్పుచుండుట, అనిమెడు కారణముల'ే 

మిక్కి లి (దవయు క్షమగు కఫము, మిక్కిలి 

బంధింపబడిన మేధస్సు, శేదము, మాంసము, 

శుక్రము, రక్తము, వస మజ్జ, చొంగ యను 

దూమ్యవర్లమును, వాతపీత్తములు శీ ణించి 

యుండ నభివృద్ధినొందును. అట్లు వృద్ధి జెందిన 

కఫము శరీరమరతటనున్యావీంచుట . .శౌరంభో 

మయి మేధస్సుతోగూడి దాని శ్లోసేమానము 

లగు నితేర క్రొన్వు పదార్థములతో గలియును. 

- ఇట్లు దుష్టమయిన మేధస్సు శరీరమందలి 

మయొకవిధమయిన _ శ్లేదమను జలముళత్లోను, 

మాంసముతోను సంసక్షిమును బొందున్ను " 

శైదము మాంసమును సమానమగు మాంస 

ముతోగూడిపయినివివరింపబోన్చ వీటకాదుల 

జనించచేయును, " అంతటితో చేద మూర 

భేదములు 

కఫము వలని యతి 

మూతే సంపా షీ 

.కుండక శరీరమునంత నుజెజిచి యూ త్రముగా 
బీ 

శ శవం 

జ న! 

మారి, గజ్జలు, ఫ్రా తికడుపు మొధలగువాని 

యందుండు మూూ త్ర నాడుల యొక్క. మేధస్సు, 

శేదము వీనీవలన నడ్డగిం పేబడి పీవృద్దము గ 

లగు మార్ల ములగుండ యే  వేకించి వాని(మేదః। 

శేదముల) తోగలసికొని న్య్యూతాశయము 

'జేది సరియయిన మూ |తేముగామారి ' (కింది 

వివరింపబోవుశోదములతో నధికతుగ బయలు = 

వెడలుచున్నుది. (చ! ని! స్టా అ ర్స 
థి an 

మిక్కిలి వేడిగానుండునట్టియు, మిక్కిలి 
త్ర ౧ పులుసు, ఉప్పు, తోరము, 

పిర్తేమవలని యతి రు గానుండునకగియు 
మూత్ర సంపా లు ) 

పదార్థముల దినుట, జీర్ణ 

ముకాకుండ నోరలదినుట. మిక్కి_లినే వేడియగు 

"జండు నిప్పు సెగ, వీనిని శరీరమునకు దగి 

లించుట్క, వునస్పంతాపము, మిక్కిలి (శమ, 

కోపము, నివ మాహ్మోరము (సరికాని భోజ 

నము) మొదలగు రూతుశర్శలవలన విత్తము 

_చకోపించి వాతకఫములు శీణించి యుండ 

మెని చెప్పినశ్తే మేధస్సు మొదలగు వాని 

చెజచి దిగువ వివరింపబోవు లతణములతో 

మూ తమును వెడలించును. (చ! ని! స్టా! 

అ రీ॥ ౨౦.) 

కారము, ఒగరు, చేదు, ఈరనములతో 

గూడి రూతమైనట్టియు, 

మిక్కిలి లఘువుగను చల్ల 

గనునుండునట్టియు, పదా 

వాతమువలని యతి 

మూ(త 'సంబాస్తీ 

ర్గముల సేవించుట, అతిమై భునము, అతి బౌ 

వ్యాయానుము నమన విశేచనముల ,నిరో 

ధించుట్క శిరోవిశేచనము నతిమ్మాతముగా_ 
ఇ ౧౨౧ 

న! 
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me 

శేయి:చుట్క ఉపవాసము జేయుట, దెబ్బ 

ఎక్క తగులుట, ఉద్వేగమును 

న జెదుట' గ్గుదలేబదుట) కోకించుట, " రక్త 

మోత్షము (నెత్తురును శరీరమునుండి వెడ 

లిచుట మేజుకొని యుండుట, ఏషవు 

. (మజిలీ) స్థలములయందు శరీరము నుంచుట, 

తగ్గులు టి యః 

టో 

మొనలను వాచ్నివలన వాతమ్ముపకోపీంచీ 

యటులచే ప్లస్ మున వ్యాపించి 2 ణా 

ప్రకోపముతో వసను గలసి 

కొసి ఇజచి వై యట్లు మూూ త కోశ మును 

ములక - శై 
* 

వరికి 

జెఆచి “వపా మేవామును” మజ్జనుజె 
మజ్జ మీవహొమును" లసీకనుజెటచి “కీ స్స్ 
మేహమును ” మేధస్సును జౌజచ్చి మధు 

మేపామును" బుట్టించును. నాని లక్షణములు 
శద ఎడ మైవం పబసును, 

వూర్వరూపము 

మలము (ద 

man 
Bh thet tae nas న. 

చనుదావాకించిననార్చులు శరీరములో 
జరుగుచుండు సమయము 
నందు మేధో వోషము 

వలన శరీకమం తీయు బూతి గంధయు క్షమ 
మలభూయిష మైయుుకుటవే దంతములు, , 
కము దనడలు్కు చెవుల్తు నొంతు, నాలుక," 
మొదలగునాని యందు మి క్కు_టము గ 

షథయు క్షమగు పాచి చేతను 
(సు సి ఫ్టాః అ ౬ కఫాదె దోషములవలన 

లుచేత్వేల యందు వోంటయు శరీరము, 
మళ్ళ మై సన ల స రో 
"దాహము. నోరుకీఫు చారుట, మొదలగు 

ఫి త్ర 

"జా 
03 

య జ్ర 

ఆచి 

' అదియ్గునుంగాక యెవ్వానికి మూ తరోగ 

“ముజనింస బోేవునో వాని మూతమునకు 

శర్రీరమునకును చీవులు, ఈగలు ముసరుళొసి 

యుండునో, వెండుకలు, చిక్కు_వడుట, నోట్లు 

పెరుగుట, మొదలగునవికూడ నుండును (చ 
( 

సి అ ర 

పెనుద్యాహరించిన దూప్య దవసంబంధము 

వలన మిక్కిలి యధికముగ 

నుంకునట్టియు) వాతొది 

దోషములును దూవ్య వర్హములును, సంబం 

ధించుటవలన  గలుహషముగ నుండునటభ్రయు, 

మూత్రము (వతితుణమందును వెలువడు 

చుండుట, కోవ, తాపము, దప్పి, (భమ, 

సర్యావయవములు బలహీనములుగనుండుట, 

ఇట్టి లక్షణములు కలిగియుండునది యే యతి 
మూ్నూతమని యెటుంగునది. (మా. పశ్లో॥ ఇ) 

ళ్ 

లక్షణములు 

అట్టి యతిమూ తము ఈ( పక్క బాకీ 

అవాంతర శేథములు, పట్టిక (ప్రకారము _౨౦ 
వాని లక్షణములు జేద్యమ్బులు. కలిగ యుం 

డును. వాని లత ణములు మొదలుసనవి ౦1౮౫ 
పట్టికలో గొస్నింటిని గననగును, మిగిలినవాని 
నాయా శీర కల్! క్రింద గననగును, 
శ , వాతమువలన జనించు నతిమ్తూ( తపు భేద 

మగు మధు మేహాము విగ 

. లిన భేదముల ala 
ముదురుటవలన “ జనించును, 

ఊప(ద్రవములు 

| వీటకలు (ఫుంన్లు జనించును.. 
ళు 

tos గ 



సం, ౨. అతిమూ తము ' “ ౭౦౯ 

తసి 
ఇ 9 3 

ఇ శ ఉం వలి 

అవారితీర భేదముల చెలుపు షృట్లిక, . 
శ ౮ 

శ * ణి శి ణి 3 

జ! ఏదోస.ముయొ | సాధ్యమా! | ' 
ర) శస. ఏక భద | సో గంధము. | యాపష్యమా! | మర్యా 

స్మ ణా గె ! 
1 | ఉదక సేనాము, శ్రేస్ముము. అచ్చ సీతీము. నిర్ణంధము, , 1 సాధ్యము, చల్లగా నుండును, 
2 | ఇక న న చరక రసము | ఇతుగంధము. 3 ఇభుధురము, 

నలె నుండును, ం అక 

8 సాంద్ర 3 “2. . | 5) పేరికొనును. 
శ& | సురా 15. 5 సురావర్లము, | సురా గంధము, . + 04 

ల్ పీప్ట ఫ్ర ఫి “తెలుపు “2 ») ఆ 66 
6 శక 5 1 శు|క్రవర ము, | శ్నుక్షగంధము, 5) శ్నుక్ర్షమ్మి శ్రమము, 

71 సీక్రతా 49 ” 9౪౪ “0౪4 ణి 3) ఇసుకవంటి కప 

“» ణి కండములతో 

4 కూడియుండును. 

8| శీత 3 ” . . 5 మధురము శీతము. 
9 శనైః; న 5 149 = న కొంచము కొంచె 

ఇ ముగా వెడలును, 

10 | లాలా 5 00 eee . 33 జిగటగా తీగలు 
సాగును, 

11 మొర » సీ త్తము, కూరోదక కూరోదక యాప్యము మూర రసము, 
వర్ణము, గంధము. ం 

12 నీల వ్ర 9) న్మీలవర్థ్ణ్య ము, మ! న 999 59 eos 

18 నోట 93 9 భాగ్టురంగు, ఇ ఇ 9) శి? 

14 హర్మిద 3) 9) పచ్చరంగు, “4 ణా 444 

15 | నూంజీన్ల ,, ” మంచి కహా దుర్గంధము, శ + 4% 

యపురంగు, శ 

16 | రక్ష 3 0 ఎరుపు. 444 ) చేడిగన్కు _ ఉప్పుగ 
నుండును, 

17 | వస్తా » వాతము, మాంస రనఫవు 4 మాంస రసపు అసాధ్యము. మాటిమాటికి చెడ 

వర్గము, ణి గంధము, లును. 

18 ముబ్జు 00 0) మ జ్ఞవర్షము. మజ్జ గంధము, 3 3 శ 

19 వొ స్తీ ఫ్ర ' 9 లసీశా వర్ణము, 0౪4 9) అప్పుడప్పుడు నిల-చి 

ఉం న “వెడలును. 

20 | మధు : " "తేనె రంగు. | నముధుగంభము, 5) మధురము, ౫ 

+ ౧౨౩ 
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౫. అందు మధుమేహము ధాత్ళుతుయము 
వలన జనించిన నాత |పకోపమువలనగాని, 

అ వాతాదుకబే మో తద్వార నుడ్డగింపబడుట 

వలనగాని, తేనెన్రలైనుండు మూ త్రముగలిగి 
యుండును, ఇయ్య దికూడ వాతాదుల యాం 

వరణనలన క్షణము తేగ్లినదిగను క్షణము వృద్ధి 

= చెండదినదిగ నందును. (చ నూ, అం 

దీనియంద్లు తేనంబలె మూూ(తీమును, శరీ 

రము తీయ్యబాగ్భటయు, కలిగియుండుట చే 

నిద్దానికి ౯ మధుమేహము ” అని పేరుగలిగ 
నడి. (మా, (ప న్లో ౨౬) 

దీనిని గురించిన చికిత్సలు మొదలగునవి 

“ మధుమేహము” అను శీర్షిక కింద 
నుండును. 

పిమ్మట జనించు పేటక లీ క్రింది భేదములు 
కలిగి యుండును, | 

౧. శరావిశ ౨. కచచ్చపిక ఏ. జాలిని ఈ. 

వనత గ. అలబి ౬, మసూ౭క 2. సర్గ పీక ల 

"ప్పుత్రిణి గొ విదారిణ్ ౧౦. విదధి అని. పడి 

విధవము:లు, వీని లక్షణములు మొదలగునవి" 

“రాచపుండు” అనుశీర్షి కే కింద 2నాడన గును, 

పైని వివరించిన యతిమ్మూత రోగము 

" రాకుండుటకున్సు వచ్చిన 

కిళ్ళి యెడల శ్నీఘముగ హరిం 
చుటకును, తగిన ట్రీదిగువ ఫావకించినగీతిని 

అనడవన లెను. ° 

౧. ఛాతుహితముగ వరించుట. ౨. 

రగోగముయొక్క_ పూర్వరూపమును * జెలిసి 

గ 

| కొని నెంటనే తగుసాధనములను జేయుట రె. 

- వ్యాధి ఫ్రబలించిన యెడల తగినయాపషధములు 

మొదలైన చికిత్సల నడపుట. 

ఛాతువు "అనగా శరీరములం దుండు 

' ౧ ధాకుహితముగ రక్తాడి (పసరణ మౌర్ల 
వర్హించుట ములు, వాతపీ త్త శే 

ములును స్లెచ్చట నథకాము. అట్టివానిక్ పాత 

మనగా ణి 
రా 

నుదాపహారించిన పడాథజముల 

సన్న డును మితిమారి యుపయోగింపకుండుట 

(చ। సి॥ అ. ర్క" మూ త్రమునువృద్ధి పరుప 

కుండుట (అ, హృ. సూ. అ ౧౧. న్లో ౧౩); 

గహ బర్తువునందుత ప్ప దక్కినబుతువ్రలయందు 

పగలుపరుండ కుండుట, మిత సంభోగము, 

ప్నిని మిక్కి-ల్మి శద్ధతో జరుపుచు సర్వవిధముల 

చేతను శరీరము నారోగ్యస్థితిలో నుంచు 

చుండ" వలమమును,. తీపు పదార్థములను 

దినుట మిక్కిలి (శద్దతో మానవ లెను. 

ధ వెనక నుదాహరించిన పూర్ణరూపము 

౨, రోగముీయొక్క వ్య కృపడిన వెంటనే విశే 

పూర్వరూపమును చస సాధనమును ముం 
ఉలిసికొని వెంటనే . 
సాధనములను , దుగ జేయవ లెను. (శా. 

జేయట " ఉ.ఖంరా అ) 

+ లరువాత .ననవశసఠరమును బట్టి గుదము 

గోిండలోనికి గాని మలముపట్టి యుండు నా 

యా యంగములయందు గాని యూ ఇగువ 

నుదావారించిన  కపషూయములతో నిమావా 

వస్తి (పిచికారీ, జేయవ లెను, నిర్దూహవ స్తేని 

౧౪ " గా 
ళా 



త్స 

సం, ౨. ' అ తిమూ త్రము ౭౦౧ 
క! 

నా క్ me 

గుణించి “వ స్తికర్మ,” అను ఫీవిజాకలోంగస్ | నాషధమ్లులవలన నిలిచియున్న యా దోష 

నగును. [శా ఉ, ఖు క, అ౬'* ములు స్వస్థలములోనే నళించిపోవును. కనుక 

నట్టి (సోతస్సుల అతి ప్రచోరమున్లూ తగ్గించు 

దానుభూలేయందిట్లుు వా, నట్టి ల ఫేనదధియాగ
మున్లు పీథమములో, 

3 వ్యాధి [పబలించిన 
ద క్ 

మెడమీద నూన యుచుస్నా ర్ము “కారణం అనలా దోషము లొకదానితో ' నింకొక టి 

భములు మొదలై న వినాకార్యానుళ్చ తే కఫ సంకమింపంబోను సమయములో నుపయోగ 

చికిళ్సల నడపుట దోష హరణక (పథమం పఅహవలెను- . ఇం ఇ 
>» 

దీనినిగురించి , మాతం డిగా ర్థాయుశ్వే 

మేదోదోవహరణం తతణి” అని మొదలుకొని అఫేనదథియోగ మనలా నృల్లమందునొక 

“తస్మాత తః కర్శశ నైః కరణమాఫీన 'పెస్టలగింజంత నొకకానియిత్తు యాను పెరు 

నదధి యోగ ముపయుక్టాత్ ”' అను వజకు గుతోయలిషి మదికాంచినది. దానిని బుచ్చు 

దానియర్గ మేమనయగా * కఫమే బహుమూ(తే కొనవలయును. న 

మునకు [బథధానకారణ మగుటచేత దానిని పిమ్ముట నతిమ్యూ తము నడచునట్టి “ ఛా 

తగ్గించు సాధనము తొలుత నుపయోగింప న్వంతర ఘృుతము ' “ విడంగాది లోహము” 

వలయును. దానికి మించి మేదోదోషము 
“షృేపాబద రసము” * లో[థాది కషాయము” 

లోనికింజేరినవో నచద్దానికి సాధన మొనరింప a 
ముదలగు నాహధముల నాయాభేదములను 

బట్టి చీవించవలయును. ఈ యాషధములను 

గురించి యాయా శీర్ష కలలో. జూడనగును. 

వలయును. ఇట్లు వసామజ్ఞ శ్లేదు మాంస, 

మూ త్రదోవ హరములగు నామధముల నొక 

చానిని మించి నప్పుడింకొక దానిని (బయో 

ణి సః ణు 

సాధ్యాసాథ్యు ఏమ మూాసములొ పున సుసా 
ర్భనము ధ్యము. అటు పిమ్నుట 

సునూర్లు ౧ సం! రమువజుకు కస్టృసాధ్యము. 

పిచ్ళుట వమధుమేహముగా మారుటచే నసాధ్య 

ములొక దాసిళ నింకొకృటిసం కమించుట కవ్య ము (ఆ. అ, ) 

కాశము చిక్కక యా యా ధోషము లళ్ట్ర 

అందు మొటమొదటనే (సో త స్సు ల 
లు శ 

(నాడుల) అతి పచారముయొక మితిమోరిన 

నడకనుతగ్టించుటవలన వెనుక చెప్పిన దోవ, 

అదిగాక _శేషమ్ముయొక్క- (పబలత్వము'చేత 
. యా 

యుండి యుండును. పిన్నుట నుపయోగించు | జనించిన ౧౦ భేదములును సుసాధ్యములు. ౫ 

గ 

* ఇయ్యది కఫమువలని అలియ్యూత్రమును జెప్పుచు పీ తముయొక్క-_ _(పాబల్యము వలన జనించు 

+ వ్రాయయిడినది, భేదములు ఇను, యాప్యములు (అనంగా సరీర 

90 క్ష. ౧౨౨౫ 
శా 

శ గె | ౯ 
n 



౯ 

| అ తీర థుండు--అతిస్తారము . సం, ౨, 
| c 

ముోే = చప _ అ. హృ, స్గూ, ౧ అ). “ అతిసారము, ఒక దినమునందో 

సామాన్యముగా మనము ఒకటి లెంశుసార్ల 
మల పొసర్టన్నము జేయునుము. అట్లు గాక 

| యెకారణము -చేతనై'నను దినమున శెక్కున 

ములు భామలు. (మశుహని జంపు! నవి 

నహాయుెళ విన లాయా భేదములు గ‘ 

ఏల్ mr సార్లువి ₹చనము లగుచుం కు నెడల నట్టివ్య్యాఖికీ 
Ne 

యమునా ము 

* ca * వ త క్ట 3 ఫే గె "జ్జ “జ్జ భి roto నట 
మజ మధ మేహావ్యాద్ధి నలవానిః ' అతిసార (నొసిపెరు.... సెగులయొగక్క.. నద 

లం ' 
డో చ జర్ 

గాని. వచే మేహాన్యా? సల వంగమునందుగాని వడియందు చురుకు తన మధిక మగుట చేగాని, 
జక చిన వావి! బుస్టిన అతిమ్యూత ముసా చేసలయందు అధికముగ _(దనప దాగ్థములు 
స్నెము్ట ఎ వావలనవలా్యా_ * (సవించుటచేగాని ఇట్టి విశ్వేననములు కలుగ 

(శ అ శ్ ny ది లి వచ్చును, ఇట్టిస్థితి అనేక ఇ న్ట్భుల పత గలుగు 

గుణములలో నొకగుణమేగాని వి కీచనము బే 

యొక వ్యాధియని సామాన్యము చెప్పనలనకు 
పడదు. కాబ్బ్వి విరేచములకు గారణము 67౧ 
యావ్యాధుల న్ కోలకిం|ద జూయకొళనాస.ను. 

కము నష్టమయి యుాకుటచే నతి | స a 

రెంకుసుంవచ్చ రములలో పు వీల్ల లకుర్కుము నలి 
వాండకును అతి సారము తరుచుగ వచ్చును. 
,గేశమానందలి భీతేేష్ట్యస్థితి అకస్మాత్తుగ మూాగి 
'నప్పుడున అభికముస వేసవిశాల మునందునం, 
వికేచనము * లధిక్రముగ నుంజునని చెప్ప 
వచ్చును. ఆనూరానుల యక భో తచేతను, 
జన సమ్మర్ష మేధికముసట చేతనుగసాడ, అతి 

| సారమేధ్ధికన్సు కావచ్చును. 

అనెక వ్యో ధులలో అతిసార మొక ,సణ 
మని వెవ్పీయు-టిబ్వు,. "క్షా 
249 కా థె “జాం ౪ టా ఫ్రం కారణమును 

బట్టి విరేచనములం 
న నేక భేదము లుంకును.. 

న రిం౬ r _ 

కారణముల 



కం, త, అతిసారము + 
3 

+ ౭౧3 
~ 

AS 
| 

కాని అక స్మాత్ఫుగనచ్చు *నతిసార మనియు, 
ven టీ జ 

చిరకాలమునుండి వచ్చుచున్న అతిసార 
మనియు. "రెండు పధములగు భేదములను 

మనము గవుసింపి వచ్చును + ' 

మేసలల్లో నేభాగ మెన ఏ ఏ పద్ధార్థముచే చేత 

నైనను "బీ కందిపోయి బమొ"కా'నోక ప ప్పుడు 

పుంస్లు పకుటచేత అతిసారము పుట్టవచ్చును. 

ఇట్టి "శీపుదలకు కారణములు 1. తగన్ని ఆహా 

రము, 2. వైత్యరసోదేకము, 5. జీసలయందు 

పెరిగిన రాళ్టు, 4. వలికపాములు నులిపురుగులు 

మొదలగు పురుగులు, 5. విశేచనకారులగు 

మందులు, 6. పొహిణము మొదలగు వివ 

పణార్గములు, కొన్ని న్ని జ్వరములయందును, "అతి 

మూత్రము ముదలగు కొన్ని వ్యాధులయం 

దును, ఆయా నవ్యాధులవలన బుట్టిన విషయ 

ములను తోలిగించు నిమి త్త మై అతిసార మొకా 

నొకప్పుడు పుట్టవచ్చును; భయేముశే నతి 

సారము కలుగవచ్చును, సూత్ముజీవ్రులచేగాని 

వానినుండిపుట్టు వివముేగాని అతిసారమ్ము 

ఒకానొకప్పుడు కలుగును. ఇందులకు కుళ్లి 

ఫసోయిన అహార పదార్థములలొ “ని సూత 

జీవ్చులును, మైఫాయికు, తయ, 

మొదలగునాని సూత్ముజీవ్రులును ముఖ్యమైన 

కారణములు, ఇ క్లే ఇంక ననేక కారణములు. 

గలవు, + 

విశేచనములగు నప్పుడు, సానూన్య 

ముగా కొద్దిగనో గొప్ప 

గనో నొప్పి, కడుపుబ్బ 
+ 

గ్శ నానీ 
ల 
ony 

కలరా, 

లక్షణములు 

2) 

రము, మెదలగు గుణము లుండవచ్చును, 

' ఆసన మునకు సమాపమునన్గుండు వ్యాధిచే 

1 

గలిగిన విగ కేచేనములలో నెక్కు_వగ్ణాొ తినవలె 

నను నా స క్రియ, అసనమ్ము- నొ "ప్నియు, నుం 

డును వ్యాధియొక్క- ఉధ్భళ్గమును బట్టి వే 

చనమ్ములు సంఖ్యయందును, పరిమాణము 

+, 

సెంచును, రంగునందును, నాసనో యందును, " 

అజీర్ణ మైన ఆహారము, ఆవముము, కొవ్వు ముద 

లగు పదార్థముల పిసర్ణనమునందును, ఖద 
సు 
ఖులా 

" 
స! ములు క నును. 

ము ఎరను నాం 

మ న. 

nha స 

అతిసారము కనబడిన తోడనే చికిత్స" 
a చేయుటకు పారంభీంభ్లక్ళ 

నిదానము చాని కారణ మేదియో 

కోని పెట్టన లెను. అక స్మాత్తుగా అతిసారము... 

వచ్చియున్న ఊయొడల, మితిమారి భుజించుట. 

చేతనో, ఆ ఆహార పదార్గములలో చదియ్ని 

చెడిపోనుటచేతనో, సరిపడక ఫోవుటచేతన్నో ' 

చేడిచేతన్లో, తడిచేతనో, కలిగి 

యుండవచ్చునని జ్ఞ జాపక ముంచుకొన వలెను, 

వాఎతియు, నొప్పీయు, అధికముగానుండి, విశే 

ణి 

అధికమైన 

చనములు త వముగానున్న యెడల, విషప పదా 

ర్గముగాని, ళన పదార్థముగాని, సూక్షు 

.జీవ్రుల (పవేశ ముగాని కారణమని గ్రహింప ? 

వలెను. విరేచనములమొక్క_ లక్షణములను 

సరిగా పరీత్నీంఛుట వలనను సూకుదర్శ 
౧౨౬ 
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c pawns 

= 

నితో వెేేచనమును పరీత్నీంచుట్ల వలనను, 

"కార ణము తెలియగలదు. ఒకా నొక ప్పుడు 

" అసశమువెన్షనుండు కొన్ని వ్యాధులలో "చెక్కు 
బాసు వేచనముశకు బోవలసి వచ్చునట్లుం | 

కును అట్టిది 'అతిసారములో చేరదు. ఆసన 

మును (వేళ్ల చేగాని యంత్రముచేగాని పరీ 

శ&ంచిన యెడల నట్టివ్యాధి తెలిళుగలదు 

అకన్నికముగా' వచ్చిన అతిసారము, 

_ (శ్ర త్యేక చికీక్స అక్కర 

శికిక్స లేకయే, ఆహారమును 

నిలిపివేస్తి పేగులకు విశాంతి కలిగించిన 

యెడల తగ్గిపోవును. ఒకా నొకప్పుడు 

వ్యాధి (ప్రారంభమైన వెంటనే విశేచనము 

లకు ముదు ఇచ్చుటాచే మిక్కిలి గుణము 

కలుగును. అముదము తులము లేక తుల 

మున్న కయెత్తు ఇయ్యవచ్చును. నొవ్పీయెక్కు 
వగా నున్నయెడల వై ద్యుడు యోచించి, 

నొక యినులోపుగా నల్లమందును దానితో 

లికి ఇయ్యవచ్చును. విశేచనములకు మం 

కిచ్చిన తకువాత 2కి గంటలకు పిమ్నట)హాడ 
వతీపారము విలువని యెడల, సీమసున్న ము, 

డాసిన చెక్కు శొంకి పలకులు కవిరి లేత 

+ దానిమ్మను రేడు బెస్టతుఓమము, మొదలగు 

యు కృమ్యు ఒకానొకప్పుడు వీస్గతు, శోవరు 

 పౌడరుకలిపిన పొట్లమును, అప్పటప్పట నిచ్చిన 

మిక్కిలి అనుకూలముగ నుండును. ఆసనము 

నొప్పి అధికమగ. నుండిన-చో నల్ల మందు అరకు 

కలిపిన గంజి ఒకటిరెం డవున్సులు ఆసనము 

గుండ పిచికారి చేసిన యుక్తము, కడుపు 

“| నొప్పికి కదలకుండ పరుండుట, వెచ్చని యొత్త 

డము, పొలవలె పలుచని యావారము తప్ప 

జతర ఆహారములను, వర్ణించుట, ఈ మూంటి 

వలన విశేషముగ గుణమగును. భయముచే 

గలిగిన విశేచనములను అభ్యాసముచేసి 

నిలుభ్రకొనుటకు [పయత్నింపవ లెను, 

చిరకాలమునుండి వచ్చుచున్న అతిసార 

ము నందు నాహార పద్ధతి సరిగా నడపుట 

మిక్కిలి ముఖ్యము. నయ్ పదార్థములు జీర్ణ 

ముకావో వానిని వెంటనే నలుపవశెను 
ఎల్లప్పుడు పడకలో పరుండి యుండుట వల 

నను, పాబుతప్ప ఇతర ఆహోరములబును నళ్జిం 

చుట చేతన్సు అనేక వ్యాధులలోని రతి 

సారము నిలిచిపోన్రను, వ్యాధికి కారణమగు 

విషయమును తని వెట్టితొలగింపవ లెను, వెసి 

+ చెప్పేనమందులనన్ని టినిఉ పయోాగిం కువచ్చును 

గూని వ్యాధి కఠినమై నప్పుడు జావధచికిత్సను 
వైద్యునశే విడచుట మంచిది. మొండి వ్యాధు 
లలో ఆసన "మార్షముల నాషధముల 
నుపయోగించుట మంచివి, (ఆ. ల లా 

09౮ fr 
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అనీకా ధ్యా త త ము-..అ తి ౮ ౭2౧౫ 

దోపనిషత్ , - 

అ్రతీశా. 'ఇయ్యది లక్నో నగర వాస్త 

వ్యుండగు భ్యాఖాపై -పాదరుఅలీ అను సేతని' 

విద్యావిషయక బెరుదము, ఆతండు కాన్ని 

(గ్రంథములను నుష్దూభాషలోన్సు; చెరిపి 

యను భావలోను రచించి క్రీ క్తిగాంచెను. 

ఈతే(డు 1847 లో జనిపోయిను. " 

అతుంగల్. 
అమో గ 

ఇన్నపురి రాజభానిలోని తిరువాన్కూరు 
సం్య సానమునకుంబెందిన * చిరయంకిల్ అను 

తాలూకాలో నున్నది. అత్తుంగళ్ నది దీని 

సామాప్యనులో నున్నది. 1901 లో జన 

సంఖ్య 8889. 

అత్తుంగళ్ ఎస్టేటు తిరునాన్నూంరు రాణు 

లకు వంశ పారంపర్యముగ వచ్చు నది. తిరువా 

న్కూ-రుపాలనము జేయుచున్న వారిలో జ్వేన్ల 

కుటింబీకులనంశ నామణేయమునకు, అత్ముం 

గళ్ ముతాతంపూరమనిపేరు. 1పతిజనవరి 

మాసారంభములోను నా బేశ పాలకుం డగు 
మహారాజు, ఈయత్తుంగళ్ భుదర్శించి యా 

నెలదినము లచ్చటగడపును. 

అత్ఫుస్థ ము, ఛోరతవర్షీ మతీక్ణను' 

అల ౧ యంభున్ర వ న ౦త 

రమునందు (బ్రవ్మాబేవునికిం గలిగిన పదిమంది 

+ మానస పుతులలో నొక్కడు, ఇతడు 

త్న్ వి ష్ ఆఆ 

శ న! 

అత్తుంగ ళ్ (గామను 

(బహ్మడేవుని నేతమునుండి పుట్టను, కర్షమ 

 శుజా "పతికూంతురు, అనసూయ యితని భార్య. 

ద తృదుర్యాస్ శోములు ప్యుతులణి ఇతండ్రు " 

శివుని శాపముచే మర ణమ్లుంజెంటెను (చూడు 

ఈ మహారాలుి ) 3 
య జి 

% 

౨2 వైవస్వత మన్వంతర మునందు దహ 

ఇ 'దేవునిచేవమ రలంబుట్టిం పంబడినపోహర్టి . ఇ్రతేండు' 

(బహ్మదేవుని యజ్ఞమందలి శయగ్ని జ్యాలల 

నుండి పుట్టను. భార్య, అనసూయ. దత్తుడు, 

దుర్యాసుండు సోముడు, అర్యమ్ల,: ఆను 

వారు నలుగురు కుమారులు. అమల యను 

(బ్రహ్మనిష్థ యైన కూతురు గలదు. ఇతండు 

జ్యేస్టమాసము నందుండు నాదిత్యునితోం 

దిరుగుచుండును (మాడు శుకుడు A.) 

రామాయణ కాలమునందు నితని యాశ 

మము చిత్ర కూట పర్వతమునకు నాగ్నేయము 
నందుం డేను. (పస్తుతపు రీవా పాంతమువజకు 

సయ్యా శమము వ్యాపీంచియుం డెనని విద్యాం, 

+ సుల యభి పాయము (హిందూ మహాయుగము. 

తెవ (ప్రకరణము) ఇ 

దాశరథియగు రాముండు దండకారణ్య 

మునకు బోచ్చనప్పూ డీ బుపియొుక్క_ యా శ్ర 

మమునందు గొన్ని దినములుండి యాతనిచే 

గారపింపయిడియెన్ను. ఈతని భార్యయైన యన 

సూయ సీతకు చాతి వత్టము బోధించి, 

రాతుసులనలన చాధకలుగకుండ ,నంగరా 

గాదికముల సీచ్చెను, ఇతండు (శ్రీరామునకు 

as 
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నం ల, కగు. * "| ల త్రీ / 
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ఇ ల శ జులు ఆ, చేయ, ఆర్హ్షనా జంక కాళ న్ను నాము జూ బున వారె లి. వ్యాద్భులకుల ( 0 షి 
| a గ చ న్ prep అమో స ౧౧౫-౧౯ నస, వాధ్భుతకులను (త్మీపవరు 

ఇతే ని క్ల మువండతయగాకో అక్థస్వన 4. ముద్దలకులజులు ఆ 'కేయ, అర్చనా " * ఈ (a ళ్ ~ అ కాజు శ" శే ళాల స్ న x గి = 

సమంత వష్తట కలరు. (మత్స్య, ” = 
ఆఅ. ౧కకో 

' 
లు అఆర్బ్చనానస్క ఛానంజయులన్న (త్మీపనరులు. * ఈ లొ యును నభివ్వడైచెసేన బుషులు 

(| న్. | / 9 ల 

లో | చ్ నా అకక స (3) “వాద్భుతక 6. అతిధి, (గ వామరథ్య, ర, సుమంగలి, బీ వ. . ఖ్ ళ్ , 

ము "A, పోర్ (౬) వామరభ్య, 9. బీజవాపగో! తజులు, ఆ కేయ, టిర్హ'నో 

కమమ లు షా పేజవాప, థొ ధనం | నస్క అతిథులనియ్యు ; ఆ లేయ, ఆర్బనానసః 
ద యొుబలనవాకు “ వకదమందిం గ విష్టరులనియు, "దెండువిధములయిన తప 

| ల . అభ స 1. పనా. న టైనాకజులగుు ఉద్దాలక్క | నరులు. సుమంగల ల కనుల ; 
1 . అ కేను, సుమంగల శాంవాశుంలను విశేవ కో అ అకక కతు శౌర్మగివ, గాద (కరు, ఎంగ ఏ ట్ [3 వ. (పవరకలను. శన క కామం కష వామరక్య, క్. న 

వ్ర అ, తిబువి నవివ వకు చ కెర్టఎవ్యా. హార క్రీత్ర (మొమయొక్క_ “న్యానంశము నందు | జ. కాలేయ, వాలేయ, పామర తయ మైదా శ శాకలాయన్న వలపు నై చేయ, ' థ్య, ఛభ్యాతయ, " హా మై కేయ, కౌం భేయ, కౌ భేయాది బుషులు హయ, శ, వో చక షే జబ భో పాద, | ౫ | న కలరు, పీరిక్రి ఆ కేయ, వామరథ్య పా తీ అలల ఇ యులను వా వంక ఒం 
హై. న్ ఫె సుమ యను *“పవగులుకల ర మత అ. ౧౯౬ ఆ డేను కాడా వ్ర. (మత్స్య He వ న ఉన. ల నస క, 2 శ వ ప పి కోప్పునానసులను ఈకన్యా “వంశజులకును విశ్వామి త వసిష్ట సిరా? కన కలభాతో్ల్సు 

© గో తజులకును సంబంధ బాంధవ్యము లు లేవు, 

వి. శాతము మువీ యొక్క మిత్రుడైన 
బుషి, ద్వి తీయసిర్షక్ష శు కునియొక్క_ నలురు యం: థి re ౧ పుుతులలో నోక్కణండు, ఇతం డొక సారి ద్రవ్యార్షనమునకో -వేనకుల* ఎత్పన్ను డైన 
మయొకరాజు యజ మునకు(భోయి “రాజానీన్ర 
ఈశ్యరుండవ్చు' తని స్తుతించను. అంత గాత మ్మం 

, డామాటల్నను దిర స్కర్టు. 
౧౩ * 

ళా 

సిద్దటికి వాదమ్లు 
టొ 



శ 

ళ్ళి 

సం, ౨, 

ఈఓ! 

అత్ర కాలూ కాల థ్ నతాలూకా 6౮౧౭ 

గ యననితాణిలతతలు. ఒం 
bn ne 

జరిగి, వివాదనిర్హ యమున వార్డు సనత్యూ_.. 

నూరులయోగ్గకుః సనత్కు మా 

రుంణు అ|తిమా టె నిజవుని తీర్పు చెప్పెను 

బోయురి, 

అంత నారాజు, 'అ టికి మిగుల ధనంబాసంగి 
పంపెను. (భార. వను అ. ౧౮) లే 

4) 

అ తే వీతాలూరే  ఈతొటూ 
లో . 

సంయు_క్షరాష్ట్ర) మందలి అలీకి + 
జీళాట్రో నున్నది, అ(తెలీ ౫౧గలీయను సర 

aa) 

గణా లిఎదులోసివి, దీని సె వైశాల్యము ఏెఠరళ 

చదరపు మైళ్షి, 

“ధా 

జనస:; ంఖ్యి ౧౯౦౧ లో 

౧౯౮౦౩౮౪. ఈ తొబటూకాలో ౨౮౮ (గామ 

ములును నొటుగు చెద్దప ట్ట్లణములు కు గలవు, 
గి 

చెప్తాం చా ఫల నంత నన ది 

అ తే” లిపట్టణము, ఇదిసంయుక 
త్ 

రాష్ట్రములోని అనీసి సల్లా యందలి అతో తనీ 

తాలూకాదగ్లు ముఖ్య పట్టణము. " ౧గొం౧ తో పీ 

సిపాయిల 

కబ్లోలకాలముణో తిరుగుపానొనద్పిన వార 

లకుఃదావగుటవే సిది-పేరు గాంచినైది. ఇక్కడ” 
బూర్వము హీిందుస్రణుగనూడి తరువాత 

మహమ్మదీయ ౫ మతము ననలందించినవారలు 

గాపురమున్నాగు, -ఈ అతౌలీ పట్టణము 

౧౮౬౫ నుండియు. బర పారిశుద్ధ్య నంఘుమ 

వారిచేంనాలింప బడుచున్నది, శ 

ఆధ్ గజము, అక గడము ఎస్టేటు 

పట్టణ జనసంఖ్య ౧౬౫౬౧, 

చాల ఫలవంత మైనది. 

చున్నది. అయినప్పటికి జంగాళా  శాజథానకి "చేరిన ఒరి స్సాభో 

నున్న ది. దీన్నినై శాల్యము ౧౬౮ చ॥ మైకు. 
ఛా 

ణి ణి 

గ్య 

జనసంఖ్య ౧౯౦౧ లో " రోరెరరారు.. చేశము 

ధాన్యము పండ్లును, 

మహాోనదియెని పేరుగలనడి దీన్షిండ పాటు = 

చున్నది. అప్పుడప్పుడు వరదఘు వచ్చుటచే 
జాలనష్ట్రము గలుగుచున్న ది, 

ఈ బే నటు పూర్వము శ్రీకర సీల్యాది ౧ 

బవార్త పాశా యక్ అనునితోసివలన సంపా 

డింపం బడినది. పూరిపట్టణ శ్ఞాజునకీతం యొక 

ప్పుడు మం త్రిగకుండి యాతని కీ (జాల నుపకార 

ము సేయుటచే నారాజీతని కీ యో సీటు షహాుు 

మతిగ నిచ్చానంట. "రాజు సోదరిని పెండ్లి 

యాకుటచే నె నైటు కట్నముగ నీ యం బజె 
నని మరియొక వదంతిగలదు. వది నిజమో 

నిన్దారణ చేయుటకు ఏలు లేనప్పటికి ని బూర్వ 

మిీాయెస్టైటు పూరి రాజులదని నమ్ముటకు 

నాభారముగలదు. ఈ యే స్రటులో గై 

చిన్న గామములుక ల ఫు, రాయబడి సంవత్సర 

మునకు "ీంబది వేల రూపాయలు. సాలునకు 

ఫు చేల రాళ స్టములింస్లి యము (వభుత్వమునకుం 

గ కము చెల్లింపవలెను, 

అధ్నతాలూకా. ఈ  తొలూకా 

జూంజాయి రాజథానిలోని బిల్లాము జిల్లాకు 

నీళాన్యమూలగనున్న ది. దీనిలో ౮౨ చిన్న 

(గామములు గలఫ్తు, తాలూకా మై శొల్యము 

౮౧౬ చదరపు మైళ్లు, జనసంఖ్య ౧౧౭౧౭౭, 

ఈతాలూకా గుండ కృస్టాసది _చువహించే 

నిక్క_డ .పంటణు 

బాల తక్కువ, 

౧౩౫ 



౭౧౮ 

మాన అశతెక్షాం డినూయందు(బుకును ఇత య 
గ్రా చ న ¢ 

ళ్ 

గలను. 

అధథనేసియస్.._అధీనపట్ల ణము 
f 

Pa 

సం. నం 

LA) 
లా 

- అథ నేసియన్. ఇ్రతడు34వ శతాబ్ద 

మత చ్వేషీయు వితండావాగియును. ఈ విపరీ 

తమువలననే యితేనిని జేశమునుండి వెడల | 

గొట్టికి. అప్పుడు కొంత కాలమడవ్రులలో దాగి 

కాలము గడ్డపుచు దుదకు నుతాభిలామీయొ 

రాజునొద్దకు ను త్తరము లం పెను, రాజాతనో 

మన్నించి. శీరుగ్న చేశమునం  దుండుటకు 

న్నుత్తేగు విచ్చెను. | 

అథమల్లిక్. ఇది బంగాళా రాజ 

భానిలోని ఒకిస్పాయందవి యిక యె'స్టేటునకు 

"పేరు. దీనివై శాల్యము ఇ30 చ। మైళ్లు. జన 

సంఖ్య ౧౯౦౧లో ౮౪౦02౫౩. రాయబడి ౭౧౦౦. 

ఇంగ్లీ షువారికి సాలునకు రూ ౫౦౦ లుపన్ను 

చెల్లింపవలయును. ఈఎే బాటులో రాం పల్లెలు 

అధర్ధః * (డాశ్లెగు 

౧౮౦౫౫౩. నూ్య్యూహ్యీంపుపైరులోని అన్హు 

రసు 
6 

సుగార్హనుు' 

పట్టణములో. బుట్లును. రాజకీయ విష 

యాఖిలాపి.. అమి కాడేశీయ మహాజన 

సభలోం బేగొందిన వాయు. చబానిసవ్యాపార 

మున కసిెషుండె మహా ల న్ చే సడ సోలందు ౭ బెక క్కడ 

మాట సాగపేయక తన 

జానే. 

ఇష్టమునే ఫలింపం 
క్ 

ల! 

"అధీన పట్టణము, ఈ పట్టణము 

బొంబాయి * రాజథానిలోని బెల్లాము జిల్లా 

యందలి అధీన తాలూకాకు ముఖ్య పట్టణము. 

జనసంఖ్య ౧౯౧ లో ౧౧,౧౦౭. ఇదినెప్ప 

వర్తకస్థానము. అనాదికాలమునుండియుదీనికీ: . 

బసిద్టోలదు. ౧౬౩౯ లో మందల్ సోయను 

(ఇం చెజేశపు చాటసారి యొక(డు దీనిని 

గొప్ప * వర్హకస్థానముగా। జేర్కా-సియెను* 

౧౬౭౦లో బగిల్ వై యనునాంగ్లేయుండుగూడ 

దీనిని తాను రచించిన హిందూ బేశ భూగోళ 

ములో (వాసీయున్నా (డు. 

థ=౭౯ లో దిలావర్ ఖాన్ అను మొగ 

లాయీయొకండు, ఈపురమును శివాజీమొద్ల 

నుండి నంపాదింపయగలిగను. ఆత(డక్క_డి (కుజ 

లను వానిసలుగ నమ్ము తలం చెను. 

అప్పుడు" శివాజీ కుమారుడగు శంభాజీ 

తండితో విరోధించి ఈఖాన్ దగ్గల నుండుట 

భటస్థించెను. ఆతం డీకర్శకుం దన యసమ్మాతిని 

వెలిబుచ్చుటయగాక ఖానందుల కీయ్యకొనక 

పోవుటచే నాతనివిడచి తిరిగి తం డినిజే రెను. 

౧౯౨౦ సంవత్సర [ప్రాంతమున నీ పట్టణ 

మును-నై “నె జాము స్వాధీన పజచుకొని దానిని 

కొల్హాపురనవ్లాబునకి చెను. ఈ నవాబుదీనిని 

౧౭౩౦ లో సాతారపాలకుడగు రాజూసాహు 

యను నతనికి నిచ్చెను లది ౧౮౩౯ లో 

నిం నీ హువారీ సా సథీన మయ్యెను, 

al 
౧౫.౨ 

ళ్ 

Ca 



» 

సం, ౨] అధర్యణా చా రుడు 2౧౯ 

_అథర్వణా చార్యుడు. ఆంధ 

నందు వ్యాకరణమును రచిరిచిన యొక 

విఖ్యాత లక్షణవేత్త. నన్నయభట్టు" మొదట 

నాంధ్రశబ్దములను శాసించెనో గనుక నాతడు 

| (పథమాచార్యుండనియు, నాతని "తరువాత. 

"జెలులస వ్యాకరణము (వాసినవా(డు, భార్రత్ర 

మును తెనిగింపం బూనినవా(డు, అథర్వణా 

చార్యుడు గనుక నీతండు ద్వితీయావార్యుం 

డనియు నాంధ్భపండితులలొో బరంపరా గత 

మైన నమ్మకము కొఖదు. * ప (పృథమాచార్యు( 

డనంబడు నన్నయ భట్టారకుని తరువాతనే 

డుండకపోయిన యొడల నీకనిని 

ద్వితీయాణార్యుండనుట యెట్లుతటస్థించును” 

అని ఆంధధకవుల చర్మిత్రమునందు ఏేేశ 

లింగముగారు.* ోల్రితనిని ద్దోతీయాచార్యుః 

డని చేరొందురు. ఇతండట్లు "వెర్కొనంబడు 

టచే నన్నపార్యుండు (ప్రథమాచార్యు(డనుట 

స్పష్టమగుచున్నది" అని శబ్ద రత్నాకర్ధ 

మందు సీతారామాచార్యులు, ఇ 

యాత. 

ఈ తండు రచించె నన్న (గ్రంథములు 

శెండు కనంబడుచున్నవి ; చెండు వినండు 

* ఆంధశబ్ద చింతామణి నన్నయ (ప్రణీఠమ్ము 

కాదని వీ శేశలింగము గారి యభిప్రాయము. ఆయిననీ 

శబ్దములను శాసీంచి భారతము రచించినందున నాతనికి 6 

అభమాచార్యుఃడన్న బిరుదు వ చ్చెననియ్య ఆతని తరు 

వాక అధర్వజాచార్యుండు భారతమును రచింప. 

'బూ-నేంగావున'. నితండు ద్వితీ యాచార్యు.' డనంబజె 

ననియు వారి యూహ్మ్యా. - ఇ 
wu) 

చున్న వి.1౧.తిలిజ్ఞ శ-ధ్రానుశాసనము, _౨. కారి 
' "కావలి అనయబడు వికృతి వివేక్రము, అను వ్యాక 

రణ (గంభములు, "చెండు శానవభ్ణోచున్న వి. 

౧. అథర్వణఛందస్సు, _౨౭అ థర్షణ భారతము 

(విరాటాది పర్వములు) ఖను శెండు గ్రంథము 

లీతనిశే రచింపంబడినట్లు; అప్పకవి మొదలైన 
లాక్షణికులు చెప్పుటవలనం చెలేయుచున్న ది, 

అథర్వణు. డన్నది వింత జరు. ఆం(ధ్ర 

చేశమునందు వినంబడు 

నదికాదు. ఈపదము 

పెట్టుకొ న్నవిరుదుగ, గానవచ్చునది గాని, 
లు 

ఎల య, మలయవతె వ్వ కి సనామముగంవో, 
౧ ౧౧ డని 

చుట లేదు. తము 'సేళ్లు భుసముగ నుండవలయు 

నని యిట్టి వూరు జే వేళ్ళను పెట్టుకొనుట మున 

స్పేరు 
mm 

జీశమునందు నాభారమె, “గాలినరసయ్య? 

యను చేరు చేలవముగ నున్నదని “వాతూ 
లాన్వయ అవహోబలపతి యని నూర్చంబడ 

లేదా! 'కవిరాకునుడు” అన్న వేరును ఇట్టే. 

*ఇతని మూలనావుము మా(త్రమింకను మునకు 

'దెలియలేదు. ఇళ్లే ఈ (గ్రంథకర్త “అథర్వ 

ణాచార్యుల డన్న బిరుదును తానే స్వయ 

ముగ ధిరించియుండును, లేదా యతని భక్త 

లెవఃరై న నాతేనికి నొసంగియుందురు. ఈ బిరు 

దును బట్టి యీతండు అథర్వణశాఖవాండై 

యుండునని యూహోంపవలసి యుండును. అస్లే 

పెక్కు_జను లూహించుచున్నారు, .శానిఆంధి" 

చేశమ్మునందు నెచ్చటను అథర్వణశాఖ కాన 

| రాదు. ఒక్క యాంధ్ర 'చేశమునం బే కాదు; 

! ౫ 133 శ 
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రడ అథర్వ ణారార్యు లదు [సం, ~~ 

హిందూ చేశమునందలి యితర కపాంతము 

లలో౭ గూడ సీజ్టాఖవారు కానవచ్చుట యతీ 

దుర్గ భమ ఇంక సీ వేశెట్లు వీచ్చియుండును? 

ఇందున గుణించి భరిశోధించి మాడా అథ | 

రణ శృృత మైనీ క్రిలింగశ భ్రానుశాసనమునంచే 
యొక యాథారము  దొరకినది, పృంచను 

° 

కాండమునందు, అథర్వశి ఖోపనివత్తు లోనిదో 

యని “త్రీమౌ రులకు సంస్కృ తాంధి) (ప్రా 

కృతములు (ప్రీయకోరములు, అనలా (బ్రహ్మోకు 

సంస్కృతము; పమ్టువునకు, జెలుగు, శివునకు, 

(బాకృతము ప్రియము” *ఈ వాక్య ముదా 

హారింపయబడియున్న ది. అథర్వ వేదమునందు 

నుడాహరింపం బడినది కావునను, విమ్షుడేన 
తాకము గనుకను, ఆం(ధభాన అనాది 

యనియు, మిక్కి-లీ గారవము గలదియనియు6 
జూపుట యీో(గ్రంథకర్ణరయొక్క_ యు దేశ ముగా 

గానవచ్చుచున్న ది. ఆంధిభాపాస్తాచీనత్వము 

“వై దిక (ప్రాశస్త్యముచే సుసంగతమని కా. 

బోలు 

కొన్న (గంథక ర్త కథర్వణాచార్యుం డన్న 

బిరుదు పెట్టంబడియుండును, “సంస్కృతమున 

ప్రమాదమున నపశేబ్దము నుచ్చరించినను, 

విన్నను పాణినిని న్మరింపవలెను ” (శృతేజ | 

పశశ్హేచో ' శ్తేవాప్రమాదాత్ పాణినింస్మేత్. y: 

తాన (పాకృళాః (పియంకొరా 8) ఈ వాక్యము 

(ప్రస్తుక ముచ్చుపడియున్న య్ యథర్వణళఖోపనిషత్తు 

నందును గానరాదు! 

Cl 

సై యథర్యవచనమును శోధించిపట్టు" 

వి అథర్వణ శిఖోపనివది టతియా్షై దీనాం సంస్క ఈతని కాలము 

అని యిడివజక యొక-కారిక కలదు. దానికీ 
జతగా సీతఢథు తన (గంథమునందు “ ఆతు 

విధములైన (ప్రాకృతీములభోం బొరపాకైన 

యెడల. వాల్మీక్షినిగాను మహేశ్వరుని గాని 
తలచుకొనవ లెను. ఆం(థమునం బొరపడిన 

నన్నే (అథర్వణునేే స్మరియింప నలయు ” 

(పాకృళే మడ్విభేచాపి వాల్మీకిం నా వుహే 

శ్వరం ఈ ధ్యాయే ద(తతువూ మేన సే 

త్పండిత సమ్మతః) అని శ్లోకపాదములు చేర్చి 

యున్నాండు. కావునం దాను పాణిన్యా ద్య 

చార్యులతో సమాను(డును, బుమీయునని 

స్యాధ్ధిక్యత విశేషము గజెప్పుకొ నుచున్నా (డు. 

లోకులు బువీయని యెంచుటకు చనెల్లయ 

మల్లయ జే శ్లుపయోగకరములుగావు. “ 

ర్వణుండూ అన్న పేరు గొప్పగాంగానవచ్చును. 

అథర్వ వేదనుతో సంబంధించిన బుషీయని 

ధ్వనించును. ఇట్టీవేరు శీవల కల్పితవముని 

మనమ్ము నిశ్చయింపవచ్చును. 

ఇతే(డు తేన (గ్రంథమునందు. (బతికాండ 

మునకు జివర “ ఇతి చతుష్టస్టి క ఖాధు ర్యా 

థర్వణాణార్య  విరచిశే త్రలిజ్ఞకబ్రానుశాన 

చే” అని (వాసీకొనియున్నాండు ! అజువది 

నాలుగు క్రళలును _ న్లీశనికివచ్చునని యర్థము. 

ళా బ్రతేడు మిక్కిలి పురాతనుండనియు, నన్న 

యతో సమ కాలికుం 

*, డనియుంబురాతనపండి 

తులయభి ప్రాయము. వారిట్లాక కథ కూడం 
జెప్పుచున్నారు  “ అధ్థర్యణా చార్యుడు 

ఛకెర్ల శి ళా 



ణ్శి 

సం. ౨. ] 

ఇ 

అథర్వణాచార్యు (డు 

!. 

లద 

a నాక 

భారతమును తెనింగించి = దానికి ;రాజన"రేరె 
(ద్రుని కృతి క ర్పనుగా౮జేసి బహుమానము + 

పొంద వలయునని రాజమహే హీంద్ర వరమునకు 

వచ్చి నన్నయ భట్టునకు (గంథమేనుజూపి 

తనకు రాజసందర్శనము చేయెంపుముని వేండె 

ననియు) ఆ(గంథము సర్వోత్క్యృష్టముగా 

నున్నందున దానిని (బకటనపజ చిన యెడల 

స్వ(గ్రంథ (పాశ_స్త్య్వము చెడునని యత డా 

లాగుననే యనిచెప్సీ (త్రిప్పుచు నొక నాండథ 

ర్వణాచార్యు(డింట లేని సమయమున నతండు 

బసచేసి సియున్న యిరిటివారికి లంచమిచ్చి యా 

పుస్తకమును కాల్పించెననియు, ఇల్లువిడిచి 

పోవునప్పు డథర్వణాచార్యు. జెవ్వరికో భూ 

పుటకయి తనతోడంగూడం దీసికొని పోయిన 

విరాట పర్వమొక్కటి మాత్రము నశింపక 

మిగిలెననియు, ఈదుర్భయము నన్నయభట్టు 
వలన జరిగినదని “తెలిసికొని యభథర్వణాణా 

ర్యుండాతనిని ఫపించుచు దుఃఖముతో తేచి 

పోయననియు, సాధు పురుషునకు నిష్కారణ్గ 

ముగా (దోహామువేసిన చింతచేత నన్నయ 

భట్టు మతిచెడి వెజ్టివాండై (గ్రంథరచనకు సమ 

ష్టండుకాక పోయెననియు +చెప్పుదురు. kK; 

కోందణు సై కథవలన నన్నయభట్ట టారకుని 

యందు గొప్పదోష మేర్చడేచున్నదని చాన్నినో 

నమ్మక, ఈ యాఇార్యుండు. నన్నయకుం 

గొంచెము తరువాతి వాండనియు) నన్నయ 

వమూండు_ పర్వములను శనిణించినందున 

a . 
Lb) 

౧. *ఆంధ్రకవులద్భరి త్రము: 

నితడు వ్థిరాటపర్వము మొదలు తెనింగింపం 

వొడల్గొననియు, నన్నయ ఆంధ శబ్బచిం తా 

మణియను హ్యాకరణమును”ర చిరికొ నందున 

సీతండుదానికంయెంబెద్ద వ్యాకరణమునురచిం చె 

ననియుః గావుననె యీాతేనిక్లి ద్వితీయా చార్య 

బిరుదు వచ్చెననియుం జెప్పుదురు. , ఇట్టు చెప్పు 

,నారందణిది, అథర్వణుండు [క్రీశ పదునొకం- 
డవ, పం(జెండవ శతాబ్బముల్నవాండని భావ 

ము, కాని యీగాథలన్నియు నాథార రహి 

తములుగనుక నమ్మ దగినవికాను. 

అథర్వణుం డీ కాలమువాండని నిశ్చయ 

ముగ జెప్పుటకు వీలు 

లేదుకాొనియో కాలము 

> 

3 

కాల నిర్భ యమ 

నకుయూర్వపువాండు కా. డనిమా(త్రము చెప్పు 

టకునాధారములున్న వి, అథర్వణు:డు (తిలింగ 

శజ్చాను శాసనము నందు (ప్రథమ కాండము 

అయిదవ శ్లోకములోను, తృతీయ కాండము 

పదుమూండవ శ్లోకములోను పూమచందద్రుని 

చే ఇతండు ల) రుదాపహారించి యున్నాండూ 

| విఖ్యాతిచం దిన (పాకృత ఛాహాలాతుణికుండు. 

ఇతండు (క్ర శ, ౧౧౭_౨౨-వ సంవత్పరమునందు 

మృతి నొాంబెను, కావున నితనిని ఉదాహరిం 

చిన యథర్వణుండు పం(జెండవ శతాబ్దము 

నకు బూర్వపువాండు అయియుండ(డు, 

కారికలలోం 'దెటుంగతురముల స్వరూప 

మిట్లు (నవాయంబడియున్నది;-- 

. ' “వం చవర్లముల (ప్రథమాతురములు (కచ 
టతపలు) శంఖశాన్హాదికములవలె నుండును, 

జ్వ 

» 

+ Oo 
ఖా లన 
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సం. ౨ 

అధథర్షణతో చొంర్యు లడ్డు [ 
చీతికి 

డడ = 

| 
లా ఫి | శ్ 

ల యాసాసన షు దో ణో 

ఆధా కనులకు మొందిభా గమందు న్రీర్యగాఖ | దున్న యెడల తిక్షన k = a 

టబమును. (కండి శ్రాగవుందు కరే ని ఎజుఐగరుండుట యసంభ
 నము. 

; 'పసదువ నంతేరయు 
* లుకునుస్స్నా.. సిక . నథర్వణుండు పదుమూండవశ తాబ నంతే 

ఈ 

మ ద మదల నానన డయయంలిరరతాన om 10) 

g (| ది 'టీతనికాలమునకు 

జన భాతురముఖకు సిస్తరూపములు; పం ని "తేలుచున్న “ద 

కప "వ శతాబ్ల మేర్చడినది. ఇంక 
జంపన శ త్ల ఇకమువజకుగాని (ప్రొ పంప నొక పరిమితి ౧9-వ బ్ద మేర్చ 

ఇ వందువ సీస్రాంథక ర్త యాకాలమునకుం బూ -జండవ పరిమితి దొరకు 
ett 

ము యుకెడండనుటకు సంచేవాములేదు. 4 నిశృయముగ వికశ్రాలపువాండని మన 'మె 

ప్ర లు 

క్షం షపదుమూండవ కతాబము నందు తింగినజా౭డు కాకునూరి-అప్పక ని. ఈతండు 

వ న. 
a 

భాక నదర్వణుంటేి లేనట్టు తోంచుచున్నది. 
షు 

తన (గంథము శాం శ. ౧౫౬౮-ప సంవత్స 
గ ళు 

శవ " శిక్ళననమకాలీనుండు. * పదుమూం | రమునం చారంభించితినసి *యంటదే (వాసి గన" డక J స 

శకా.. మధ్యమువా(డు. ఆంధ్రభాషా | యున్నాంయ. శౌ, శే, ౧౫౭౮ అనలా (కశ 

భూవణమను తెలుగు వ్యాకర్గణము (వాసి ౧౬౬ ఇతే(డు అభథర్షణ ఛందస్సును, అగో 

సాకు అందు నాత(జిట్లు|వ్రాసియున్నా (డు, రణ భారతమును) ఉదాహరించియున్నా6డుః 

“+ అర ఇక జ డీ ఎ 

క, మున్ను తలుంకునకు లక్షణ ఇతని సమకాలికుడై న అహళేోబల పం త్రం 

మెస్ట్టడు నెన్వరును జెప్పరేం జెస్పెద వి డును, అథర్వణుని; అతని వ్యాకరణకారికా 

ద్వన్నికరము మని మెచ్చంగ వళినిస్పష్టమ్ముగయేర్కొని యున్నారు. కావున 

సీశ్రండు శై శ, పదునేడవ శతాబ్బమునకుం 

క చరాలట్టా! J 5 ల ॥| సార సఖి లక్షణము చెప్పీ దరువాతివాండు శాండనియు, _ సదుమూూడ వ 

తనకు లక్షణము మున్ను దెలుపకునికి | ౯ 

. శతా ప "తా ఏను క జంబుల చేరమిశాడ్సు నన్న +; శకొబ్బమునకును, పదునేడన శ తాబ్బమునకు 

నచ్చ రకు భట్టాడి కపిజజంబుల కరుణకా, 

| నడుమనున్న ,పదునాల్లు, పదునైదు, సదు 

ఈ పద్యములనుబట్ట మాడ కేతన యీ | నౌజుశేకొబ్దములలో నెప్పుడో యుండి యుండు 
యాంర్వణ వ్యాకరణములను, ఎజులోండనుట . ననియు లేలుదున్నది.' 
స్నష్టను. "శేశస యెజుంగండనలా తిక్కన 

యాస్థామ మెల గదన్న మాట. ఇట్టి అత్నణ 
శ కము ; శ 

+“ నములె యూకాలమందు నస్తిత్వమునం 

ఈ రెండవ పరిమితిని నింకను గోంచెము 
+ ల గా జా 

తెనుకకులాగ( (ాయత్నింపవచ్చును. "వెల్లంకి 

తాతంభట్టు కవిచింతామణియను - లతీణ 

* కకక మరితర పదిస్త ముకం జాడవలయ్స (గ్రంథమునండు నథర్వణునిది " యని యొక 
క కంకి వి బా శచిద్య న్నను నవ ఇరీపుటమ్చు పద్యమును ' ఉడాహరించి యం న్నాం, 

తాతను పటు చూడుడు న 

జలజల 0 అ 

mo ల ల అల ల మనలన కోలలు ఆటల 

కాన్ని 'శాతంభట్టు కాలమును. నిశ్చయముగ | 
Ca 



? 

సం, ౨) అథ ర్వ ణో గ్ రు (డు ల_ంర్తీ 

నిర్ణయించుటకు నాభారము లేషియు లేవు, 

“ ఈకని కృష్ణ రాయని రాజ్యారంభ కాలము ' 

నందుండినవా(డు. ” అని వి రేశలింగముగారు 

(వాసిరి, కాని, అంద్ననకు నాఫారమేదియుం 

గానరాదు, , ఈ కాల నిర్ణ యమే నిజమైన 

యడల 'భోరతమును రచించిన అథర్వణుండు 

(క. శ పదునాటన శతాబ్బమునకుం బూర్వపు 
పాండని వెస్పవలయును, ఇంతకు. బ్యూర్వము 

నా రెవరును సథర్వణుని స్తుతించి యుండ 

లేదు. వేర్కోనిథయుండలేదు; 

అథర్వణుని-వేరు మాద బరంపరగవచ్చు 

చున్న (గంథములు నొ కఠ్కత గ్రంథములు “మ (గోంథములు 
లుగనియిదినజి కె చెప్పి 

యున్నాము. అందు రెండు వ్యాకరణములు, 

ఒకటి ఛందస్సు, ఒకటి కావ్యము, చివరవి 

శెండును నొమావళిష్థములు. మొదటి కం 

డును మిక్కిలి యసరిశుద్ధ స్వరాసముత 0 
గానవచ్సుచున్నవి. ఈ నాల్గింటిని నొకండే 

క_ర్తమై యుండునా? లేక భిన్న కరృకము 

నలైన యీ (గంథములకు పొరపొటున గాని, 

బుద్ధి పూర్వగశముగ గాని యేక కర్తృత్వ 

వమూారోవీంపలయటజెనా? యని కీోందటు (ప్రశ్న 

లడుగుచున్నారు. త్రిలింగశ భ్రానుశొసనమను 

(గ్రంథము మిక్కిలి పురాతనమైనదనియు, దాని 

కర్త యొకండనియు, 'కారికానళి మిక్కిలి 
యాధునికమనియు, చానిక్నర్త భిన్ను డనియు, 
(శ్రీ పాడి చెంకటస్వామిగారు; - ఆంధ్రపత్రిక 

" యొక్క గాంణఎవ్మ సంవత్సరపు సంవత్సరాది 

సంఛికలో ౪ కోధకులచే గవనింపందగిన వ్యాస 

మును (బకటించియున్నారు, ఈ గంథమును 

గుజించి' (క్రింద (నాయునప్పుడ్కుఈ విషయ ” 

మెక్కున గా. జర్చీం-చెదము. ఇంక్ (గ్రంథము 

లనుగుజీంచి "వేటు వేజటుగ" విచ్లారిం చెదము. 

ఇదియే యథర్వణ ప్యాకరణమను చీర 

ఇ బరగు చున్నది. దీన్నీ 

* ౨ రికి కడౌక. టతిమాకు నొక్కటియే 
దొరకినడొ ఇది ప్రాచ్య 

లిఖిత పుస్తక భాండాగారిములోనిది. , ఇది 

మిక్కిలి య పరిశుద్ధ (పథి, తప్పుల = తీడికొగా 

నున్నది. వేరు పెద్దదే కాని (గ్రంథము 

చిన్నది. ఇందు. బదికాండములు గలవు, 

కాండ మొక టింటికిని ముప్పది పంక్తుల 

కంటు నెక్కుడు వివయములేదు..' (గ్రంథము 

విశేషముగం బద్యాత్మకము; అచ్చటచ్చట 

గద్యముకూాడ లదు. పదికాండములలోను 

క్రమముగ ౧ సంజ్ఞా, ౨ సంధి, 9 తత్సమ రో ఆ 

చ్చిక, ud తద్ధిత, ౬ సమాన, ౭ కారకు ౮. 

ఎతిజంతు ౯ కియా; ౧౦ కృదంతములను 

గుజించిన నియమములు గలవు, ఈ (గంథ 

మందలి లతణము మొత్తము మోంద స్వ 

ల్పము.. సంజ్ఞాపరిచ్భేదమందు; అచ్చులలో 

వ[క్రవ(కతవు సంజ్ఞలుగల యయణురము లున్న 

ట్టు చెప్పబడి యుండలేదు; కచటతపలకు( 

బరువ, సంజ్ఞలేదు ;" గజడదబలకు సరళసంజ్ఞ 

లేదు; మిగిలినహల్లులకు స్టిరసంజ లేదు; దృత 

(పకృతిశము లెప్పియోా, కళలెవ్వియో వివ 

రింపంబడ లేదు; తేనెటీగ, చిగురుటాకు, చేద 

గ గడ. + 
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రాలు మొదలె న శేబములలోని టృుగాగమ, 
యై టి న 

రుగాగమములకు * నియమములేదు ; నామ !' 
శ థి ON ళా 

(ప్రత్యయ మ్మ్యొలు చెప్పుబడియురిడ లేదు; తిజం 

తమువంద్ను లజాదూుల (ప్రత్యయ ములను; రూ 

పములను, చక్మో_, వివరింపలేదు. ఇట్లిప్పటి 

న్యాకర ఆఅమునందు. గాన వచ్చెడు సెక్కు. నియ 

మము నీ వగోకరణ(గ్రంథమునందు లేవు, ఈ, 

స్వల్ప లతుణమఘులను జూచి కొందటు “ఈ 

(గంధము నన్న యాభట్టునకు బూర్య మనంగా 

నాల ఢలకుణము మిక్కిలి తక్కువగా నున్న 

కాలమున రచింపంబడియుండుి నని యూ 

హించియున్నారు. కాని యట్టియూహ సరి 

మైనదికాదు. కేతనక్ళృతమైన ఆంధ్రభాషా 

భూషణముకూడ మిక్కిలి చిన్నది. అందు 

నెన్ని యో లతేణములులేవు, అందుచే నది 

నన్నయకు. బూర్యకృతమని చెప్పవచ్చునా ? 

కేతన వణకు నాంధ్రము పరిపూర్థావస్థ 

జెందియుండెను, 

ఈ(గంథమునందు. (యాచీ నాంధ్రలతణ _ 

వే శ్తలుగా సీ [కిందివారు* పేర్కొ నంబడి యు. 

న్నారు? 1 బృహస్పతి 2 కణ్వుండు, 8 పేమ 

చంగదుండు 4 పువ్పచంతుండు, 5 రావణుండు) 

6 గాతముండు, 7 ధర్మ రాజు, ఏరందణును 

శెలుంస _ న్యాకరణముల్యమ రచించినట్టును, | 

ఆ గ్రంథము లథర్వణునకు. బూర్వముండి 

నట్టునుః ఈ (గంథమువలన సూచింప. బడ 

చున్నది. 

శః 

౧ * 

ఖ్ 

వావ్యళ౯ాస్సత్యానీ సర్వాణి 

, కాం వాకరణంవిదక 

కరోమ్యాథర్వణం శబ్దం 

“సర్యల్లకు.కం లక్షీతం, “౧..వ కాండము 

"అని (ప్రథమనుననే యున్నది. బృవాస్పతి 

కృతమైన వ్యాకరణమును; కణ్యకృతే వ్యాక 

రణమును జూచి యి యథర్యణ వ్యాకరణ 

మును రచించుచున్నా(డనని దీని కర్ణము. 
ళ్ 

హేమచ౦ద్రాది మునిఖః 

‘ 

కథితం బాం భలత్నణం, ౧.వ కాండము 

హేమచం(చాది ముగులచే నాం (థ లతకు 

ము చెప్పబడినది. 

ీందలి హేమచం ద్రశబ్దము లేఖక(పమాడద 

జనిత మనియు, “సోమచంద్ర” అని యుండ 

వలెననియు, క్రీ పాడి వెంకటస్వామిగారు 

(వాసిరి. కాని, హేమచం(ద్రునిసేరు (త్రిలింగ 

శభాను శాసనమునందు? 'బెక్కుచోట్ల వచ్చి 

| నందున (బమాదమనుటకు వీలులేదు. ఇస్సు 
| 

పైనింజెప్పంబడిన యితర నావుములు నచ్చ 

టచ్చట నుదాహరింపంబడినవి. 

కాని, పూర్వమింద జు |త్రిలింగలక్షు ణములు 

(వాసిరని మన్గము నమ్ముటకు వీలున్న చా ? 
బృహస్పతి, కణ్వుడు, రావణుడు, పువ్వు 

'దంతు(డు, అను నామములె వీరు కల్వితలాతు. 

' ణికులని సూచించుచున్న వి. _ఇవి.కాల్పనిక 

నామము లధుటకు మజియొక యాథార 

మున్నది. రావణుండనిన తోడనే మనము 
యావేర్ణుగల వ్లనువ్యుండొక్షండు వ్యాకరణము " 

ళా 



ణి 

నం. ౨] ల్ల థ్ ర్వ ణా ర్యు (డు రన్నో 

రచించెనని అనుకొని పోన్సదుమని గంథకర్త 
యొకచోట (చతుర్ధ కాండమునంద). “ అథ ' 

పొల్ల ఫ్ర రావణః అనిచెప్పినాడు, అనంగా 

“ఖీరాములవారి శ తులడై న 'రావణుండు తె 

లుగు వ్యాకరణమును రచించెను అందుండి 

నేను ఉదాహరించుచున్నాండను. అని [గ్రంథ 

క రయొక్క._ అభిప్రాయము! పౌలస్త్య రావ 

ణు జెక్కుడ ) ఆం(ధ్ర వ్యాకరణ మ్మెక్క_డ ? 

బృహస్పతి రచితమైన ఆం(ధవ్యాకరణమును 

గానిపువ్బదంత్నవ్యాకరణమునుగాని,ఎన్న (డు 

నెవ్వరును చూచియుండలేదు. వినియుండ 

లేదు. పూర్వకాలపు సంస్కృ తాం(ధ్ర (గ్రంథ 

కర్త లెవ్వరును దీనిని బేర్కొన లేదు. బృహస్పతి 

దేవగురువు; పువ్చదంతుండు మహిన్నుము 

రచించిన యతుండు, కాణ్య్వవ్యాకరణమును 

గుతించి యో (గంథమునండె యిట్లు చెప్పం 

బడియున్నది;---- 

“ కణో్యయథాహ:. . .... ఆంధ్ర విష్ణోర 

నుజ్ఞాకృతస్య మద్వా్యాకరణస్యద్రోహీ [గురు 

(దోహీ] తి.” క 

అర్థ ము: అం ధ్రవిన్లు నాజ్ఞ వలనం చేయం 

బడిన నావ్యాకరణమునకు (ద్రోహము చేయు 

వారు గురుదోవులు సుమో. 

ఆంధ్రవిమ్ణువు; ఆజ్ఞయిచ్చినట్టును; కణ్వ 

- మహర్షి యాంధ్ర వ్యాకరణము రచించినట్టును, 

డానిని నెవరునుదాటి లతణము చెప్పం 

గూడనట్టును, మై వాక్యము వలన: చెలియు 

Wh) 

* చున్నది. ఈ ‘6 గురు ద్రొహిఫి” అన్న తిట్టు 
న % 

వలననే ॥ యీ (గంథకర్తకుం దన వ్యాకరణ 
'మును, “ఎవరు లత్యము వేయరు అన్న భీతి 

మైనట్టును, బాగుగ ధ్యనిథాచుచున్న ది. ఇందలి 

యాం(ధవిష్టువు ఎవండని = విచారింపంగా నీ 

(గంథమునం బే “పదుమూా౭కు యుగములు 

* నిశంభువను రాతనునితో. బోరాడి వానిని 
జంవీన వాడూ అనియున్నది. * ఈ ఆం(ధ్రవిష్ణువు 

(శ్రీకాకుళము వాండని తెలియు చున్నది. 
ఇతండుసు చం దునికొడ్డుకనుకొ న్ననుఅట్టిపాని 
యస్తిత్వమే సంశయాస్పదము. ఒక రాజట్టి 

వాండు నిజముగా నుంజెనని యనుకొన్నను 

ఆతండు మిక్కిలి పురాతనుంతై యుండవలెను, 

మగధము పాలించిన యాం(ధ్రరాజుల కంకె. 

గూడ మిక్కిలి పురాత్రనుండై. యుండవలను, 

అప్పుడీ యాం ధభావకలదా? ఉన్నను (బ స్తుత 

రూపమునకంచు మిక్కిలి భిన్న రూపముతో 
నుండవలెను. కావున నిప్పటియాం(ధము నకు 

+ నప్పుడు లకుణమెట్టు వ్రాయుటతటస్ట్రించును ? 

పేామచం(ద్రుండు వై నపండితు(డు. (ప్రాకృత 

వ్యాకరణము, _పాకృతకోశము (వాసినవాయడు, 

తెబుంగునకు నతనికి నెట్టి సంబంధమును 

లేదు. ఆతండు తెలుగు చేశమువాండుకొండు. 

జొ త్ర్తరీయు(డు. ౧౨వ శతాశ్చాంతము 

వాడు. ఇందు “హుమచం(చాదిమునిభిః కధ 

సల ఆంధ్రవి్ణు స్సురయుతో దనుజేన నికంభునా। 

యుధ్యాత్రయో దళ యుగాజా వా త్వాతం రాక్షసో త్ల 

మం (రాత సాథమం?) ?’ 4వ కాండము. 

ఇ ఇ ఉంగా 3 

కలిగి యున్నమును, అది మికికలీ ఆధునిక ' 

త్మ 



౭౨9౬. అథర్వ ణా 

౧ 

గా ర్యు డు [సం, De 

తం చాంధ్రలత, ఇమ్” అన ్ ననాక్యతునందు 

"హీనుచం(ద్రునకుమునియన్న బిరుదు ఈయ 

బజినది, సన త్రిలింగళ్లూనిను శాసనము 
(వాయున్యాటికి హేమచం[దుండు మిక్కిలి 

పురాత్తను(డై ముండవలెను. అప్పటికాతండు 

చనిపోయి 'మూండు నాలుగు వందల సంవత్స 

కము లయినసను అయిపోయి యుండవచ్చును, * 

హేమచం([ద పాఠము పొరబాటు, సోమ 

చం|ధ్రపాఠము నిజిమనుకొనినను, ఈపేరుశల 

ఆంధ్యవ్యాక_ర్త మెచ్చటను ఫ్యాతి చెంది 

యుండలేదు. ఇతరు అవరును ఈతనిని 

చేర్కూని యుండలేదు, 

సంస్కృత వ్యాకరణమువళె నాయా 

భాషలకు బువి. (ప్రణీతములై న వ్యాకరణము 

కష్టాః శేచిత్తునే త్యాహు 

-రల్బజ్ఞూ మందబుద్ధయ! ln. 

అర్థము - ఈ (త్రిలింగ ఛాషలో లింగ 

(నర్యాదగలకట్టములు * * లేవని కొందు, 

అల్బజ్ఞాలు, నుందీబుద్ధులు చెప్పెదరు. 

ప్రయాగమేన పశ్యంతి 

మూఢా మేధావినస్తున[౧ఈ. 

అర్థము : ఆ మూష్టలు (పయాగమునే 

చూశేదరు ; బుద్ధిశాలు రట్టుచూడరు. { 

ఆం ధ్రసంస్క్బాక భా పాసు 

జేవతార్థ్థాః ప్రమోదకళః 

సుబంతెళ్చ కృదంతెళ్చ 

( యుక్షాణస్వర్ష (ప్రదాన ణాం 1H. 

అర్ధము: ---ఆంధ్ర) భామయు; సంస్కృత 

లుండినయగాని ఆయా భావలకు గారవ 

ములేదని మనపూర్వ పండితుల యభి పాయ 

ము. అందువేశతనే యజవచారు తమభాషకు 

.అగ స్ట్యమ్ముని లక్ణము చెప్పెననియందురు. 

తెలుస భామకు నట్టి బువీ(ప్రణీతమైన వ్యా 

కరణములేక పొవృట యొుకలోపముగం దోచి 

భావయు, దేనతలకుందగినవి. (ప్రమోదమిచ్చు 

నవి, అవి సుబంత కృదంతములతో నొప్పీ 

లోకులకు స్వర్లమునిచ్చును. 

ఆంధ సంస్కృత ఫాపాఖ్యాం 
- కవిర్వమృషి తా (ప్రదం 1౧౬. 

అర్థ మి:-ఆంధ 9 సంస్కృత భామలలోం 

మనవారిట్టి బుప్యూదులను ఆంధృవ్యాక_ర్త ర్త 

లుగం గల్పించియుందురు. 

ఈ(గ్రంథక_ర్తకెవరో (ప్రతిపతఖలున్నట్టును, 

ఈతండు వారికి జవాబుచెన్సి ఖండించుచున్న 
. 

ఆట్టును, ఈ్యగంథమునం జే నిదర్శనములుకాన 

వచ్చుచున్నవి, తృతీయ కాండమునందు;-___ 

అక (త్రిలింగ భాహాయాం 

లింగము ర్యాడ చాసీతాః.. 

౧కం 

గవిత్వము చెప్పుటవలన బుషిత్వము (ప్రా_స్టిం 

ఫి లింగము ర్యాద యన గా 'సంస్క్రుతమునందు 

| "నర్ధమునుబట్టి _ లింగనిర్భేయములేదు ;  శ్రబ్దముబట్టిరెక 
యుండును. (ప్రతిశబ్ద మయొక్కొ_ లింగమును వ్యవహార 

మునుబట్టి యిడివర శే నిర్గ రయ మైయున్నది. వానిని కళ 

ములవలనం జెలిసికొనవలయును, 

1 ముఖ్య మేది | 'ప్రయోగమా? అకసమా? 

అన్న పోరాటవి చదునరు "లెక యమేయుందురు, . 
గ్. 



శ 

సం, ౨] లథర్వ ణాచార్యు (డు 2౨౭ 

పాక్ళోతీ వ్యాకరణమును 
మజికొన్ని (ల a లీ 

విశేషములు 

సిరని వీరున్లు తెల్వుగువ్యాక 

రణము గూడ సంస్కృతీమునచే (వాసిరి., 

భాష సంస్కృతము, విషయ న్యూంధి వ్యాక 

రణ మయినందున నంతటను లక్షణము కాన 

వచ్చును; లత్యములు కానరావు. ఇందుచే 

సూ(తముల యర్థముకూడంబెక్కు ఆవుల సం 

శయమునకు నాస్పదమగుచున్నది. “శ్లో. ఉం 

చికుండావల్ల వలన, వంకయుండతి పంచమి.” 

' నిన్దారశే కన్నకేంచు 'జెశ్యేపారుడి రివ్య 
చే” * అని రో-న కాండమునందు పంభ్లమోా 

విభ కి (ప్రత్యయములు సెక్కు.లు చెప్పబడినవి. 

ఇందు లేఖక (ప్రమాదముచే రాపముమారిన 

వెన్నియో తెలియదు. లత్మ్యుములు, ఉండిన 

యెడల నిట్టిసంశయ మునకు గార్గణముండదు. 

“పారుడి” అను ప్రత్యయము 'చేశ్యము’ నందు 

గలదని (వాసినాండు. ఇది యొకానొక దేశ 

భాగమునందలి జాతీయమైయుండనని తోం | 

హౌడిని. అట్టిభాగమెద్దియో తెలిసిన సీ గంథ 

క_్రర్తయొక్క నివాసస్థలముక నుంగొనవచ్చును. 

“అన్య దేశా గతం (గామ్యుం 

కావ్యానహాణ మ లక్షణం”? ౧౪. 

అని ప్రథమకాండముిలో నున్న ది. అనయా 
అన్యచేశమునుండి వచ్చిన (గ్రామ్యము అలక్షు 

* “కుండా కు “కుండా” “శ ఫంకయుండితి? కి 

కవంకడీతి? అనునవి పొడి వెంకటస్వామి గారి పౌళాం 

+ తరములు 

ఇ 

' పూర్వులు సంస్కృతమున వా” 

.ఇము, కొవ్యమునందు నుపయోగింపం దగినది 
కాదు. ఇట్టనుటవలన పీ, + గ్రంథక ర యభి 

(పాయ మేమైయ్యండవలెను] స్వశగేజములైన 
(గామ్యపదముల వాడవచ్చూననియా? అట్లను 

టకు వీలులేదు. ఇతని ముశమున (బయోగ 

మున్న ను-అనంగాంబూర్వనత్కవుల (ప్రయోగ 
౧మున్నను - ఒకానొక శబ్దరూపము లతణ' 

యుక్తము కానియెడల నది [గామ్యమే. * 

ఇశని వ్యాకరణములో 'లేనిరూపమునకు సోమ 

యాజి ప్రయాగమున్నను అది గ్రామ్యమే ! 

“కత్సళాక రాదిక ౦ సర్వం 

పాణీనీయససనమ౦ మతం” 

కత్ళ౭ా కొర్మాదిక మంతయు ననంగా 

తెలుగులోని కారక(పకరణ మంతయు సం 

స్కృత వ్యాకరణమును అనుసరించి నేర్చు 

కొనవలసిన బె ; దీనికి "దానికి భేదము లేదు ; 

అని యా (గంథక_ర్హయొక్క. యభి(పాయము! 

తేలుగు వ్యాకరణము మొదట (వ్రాసినవారు 

సంస్కృత పండితులై నందున సంస్కృత వ్యాక 

రణమునకు. జెను(గు వ్యాకరణమును దాసి” 

జేసిరి! కాని విభక్తులు కారకములు మొద 

అన విషయములయందు ఆంధ్రసంస్కృృత 

భాపూసాం(ప్రడాయకములకు మిక్కిలి భేద 

మున్నది. దానిని ఏరు గమనించినవారు కారు, 

6 అను క్తం 'సర్వళా న్ర్రంతు 

రావజీయీ విలాగిక యత్ 9) రొ-వ కొండము, % 

గ * “అస్మన్మ లేకు - -అశాా స్త్ర 

మితి? తృతీయ కాండ జము, 

(ప్రయోగో _ (గ్రామ్య 

౧రం 



జ. 

{ 
అథర్షణతా చా 

౧ 

రు లడ్లు 

. ఈ వ్యాకరణమునందుం జెప్పంుడని నియ 
మములు రావణ “వ్యాకరణము నందు జూడ |" 

“ వలసినద సోటుర్ణ ము! ఈ రావణుడు పొల స్త 
రావణుడు! |] శ 

“బాలానోమ్నజబో దాథకాం 
- ° 
"సర్మ గహ? కృత మేవహి, ౧౦ వ కాండము, 

బాలురక్ళ సులభముగా బోధయగుటకై 
యిది సం్యగహించితినని (గంథకర్త చివరి 
చెప్పేయున్నాశిడు. ఇంతకం'ం బెద్దువ్యాకర 

ణము ఛాసికినని సూచించుట కాంబోలును. 

ఇ శ (గంథము యొక్క 

అథర్వణ (పతులు శెండు నాకు దొరకి కారికలు 
నవి. ఒకటి [శీ వశేశలింగము 

గారు అచ్చు వేయించినది; రెండవది (పాచ్య 
లిఖత పు _న్తక భాండాగారమునండలి (వాత 
(పతి, ఈ (గ్రంథమంత్తయు. బద్యాత్మకము. 
(పథమ (ప్రతియందు 32౮ కారికలు కలవు; 

రెండవ ప్రతియందు ౨౨౨ కారికలు కలవ. 
ఇట్టి రెండు (ప్రతులకును ౧౫౬. కారిక్రల భేదము 
కలదు, ఈ భేదమునకు, గారణమున్నది.* 2 
మొదటి (ప్రతియందుః 'జెనుగు వ్యాకరణము 
నకు సంబంధము లేనట్టియుం గేవలము సం 

సత వ్యాకరణమునకు, సాహిత్యమునకు, 
సంబంధిం చినట్టియుం గారికలు రమారమి ! 

నూజువజుకు న నున్నవి, ఇవన్నియు. బురాతన ' 
వ. లక్షణ  (గోంథములలో నుండి . 

త్రీ వ్రాయయుడినవి. 

. - తదల్ప మపిసో పేతం 

ఇ వ్యేదుస్ట్రం కథంచన 

' ం సాద్య ఫు స్పుందరమవి 

శ్వి(లేళైశేన దుర్శగం' 

అర్థము :-కావ్యమునందుం గాంచెమైనను 

, ర్ూ సరకలటాడదు. చక్కని శరీరమైనను 

ఒకక. కుష్టురోగ ముచే జ్వేమింపందగినది 

యగును, 

అనిన మొదటి శ్లోకమే సంస; రత సా 

హ్త్య |గంథములోనిది. 
< wa ఛతీ ఉపస్దేణ ధాత్వథ్థ 

బలాదన్య (త్రనీయత్తే 

(పహారాహార సంహోర 

విహార పరిహారగవత్ ,) 

((శ్రియాపరిచ్చేదము.) / 

అర్థము: ధాతువుయొక్క అర్థము ఉప 
సర్లచే బలవంతముగా నూర్చంబడును. ఇం 
దునకు నుజబాహరణములు; (పహాోరము, ఆహో 

రము, సంహారము, విహారము పరిహారము. 

ఇది సంస్కృత శబ్బములకు సంబంధించిన 

నియమము, తెనుంసన ధాతునులకుం దగులు 

నట్టి యుష్తసర్లలు లేవ్ర గనోక నీ నియవుము 
తెలుంస భాషకు. గొజగాదు, ఇట్టయసంబడ్ల 
“క్రార్రిక్ర లిందెట్టు  వచ్చినవని వివారింప వలసే 

. యున్నది. ఈ కారికావళిని సంగ్రహించిన 
_ఎనారు వానిని అషూగేబల పండితీయమునుండి 
_యే_క్రివ్రాసినట్టు, కానవచ్చుచున్నది. 

అహోబల పండితుడు తాను రచించిన 
. కవిశిరోభూపణమను _ఆంధశబ్ద చింతామణి 
వ్యాఖ్యానమునందు నిట్లు (వాసినా౭డు; 

దళం | గ ల్ో 



సం, ౨] అధర్వ ణాచార్యు డు డ_9రా 

“యస్ఫారో౬ థర్వణ(గ్థంభే = 
సోప్యత్రైవ విధీయతే 

'తేనతకృక్కి. కాలేక 

లోలతా త్యజ్య తొంభుకైి 

అర్థము: అథర్వణుని (గ్రంథ మందలి * 

సారమంతయు నిందు 'జేర్చండినీది. కావున 

నా కారికలను మాడవలయునన్న కోరిక పండి 

కులు విడువ వలసినది. 

ఇట్లు అవళోబలుండు అధర్యణశకారికలను- 
అనగాం 'బెనుంగలతణ సంబంధమైన శ్లోక 

ములను - ఉడాహరించుటయేకాక (ప్రసంగము 
ననుసరించి సంస్కృత వ్యాకరణసంబంధమైన 

కారికలను గూడ నుదాహరించియున్నోోండు. 
అహోబలపతి [గంథమునుండి కారికలను 

ఎత్మివాసినవానికి నిది సంస్కృతసంబంధ 

మైనది, యిది తెలుగునకు సంబంధించినది, 

యన్న భేదము తెలియనందున నందు గానం 

బడిన శ్లోకములనన్నిటి నె త్తి వాసెను ! 

ప్రాచ్యలిఖత పు _నకభాండాగారమునందల్ని 

(పతియందుః బరిచ్భేద విభాగములేదు. కారి 

కలన్నియు వరుసగా (వాయంబడియున్నని. 

పిశేశలింగముగారి (ప్రతిలో సీశారికలన్ని యు, 

సంజ్ఞ సంధి, అజంతము; హలరితీము, (కీయ, 

యనునై దు పరిచ్చేదములుగా విభజింప బడి" 

(గంథమానందు మటియే యాభారమును 

లేదు, క! 

% లె 
ణం నక 

ఈ [(గ్రంథధమునందు. బూస్వాంధవ్యా 

కర్తలుగాక్ఞి వారి, (శ్రీకవి," విష్ణుశర్మ, ధూర్వ 
హు(డు, శృంగారభూషిణి(డు, అనువారు 

వేర్కొనంబడినారు. (గంథము చివరను “(ప్ర 
“మాణ మకలంకస్య పూజ్యపాదస్య లక్షణం” 

అని యున్నది. ఇరిదువలన అక్రలంకుండను 

వోండితనికి గురువై వై నట్టును అతండు తెలుంగు 

నకు స్యాకరణము (వ్రానినట్టు ను సూచిరపం 

బడివది. కాని యా(గంథక_రలలో నెవ్వరినేని 

ఆం(ధవాబ్మంకుము కనివిని యుండలేదు, హరి 

కారికలని యొక (గ్రంథము కాసవచ్చు 

చున్నది. అది చిన్నయసూరి తెలుప వ్యా 

కరణముసనకు సంస్కృతీ. భాపూంతేరము ; 

శిష్ణుకృస్టమ్వూర్హి రచితమని కొందణుయభి 

(పాయము. సంస్కృత వ్యాకరణమునకు సం 

బంధించిన కారికల భర్తృహరి ,(7-వ శతా: 

" బృమునాండు) రచించెను. నానికిలహాడ వారి 

కారికలనిచేరు.  ' 

త్రిలింగ లమ్షణముకంచు, సీ"కారికలు 
సిక్కిల్ యాధునికములనియు; వీనిని అహో 

బలపం డితుండే కల్పించి యుండవచ్చుననియు, 

నవి. (ప్రతి పరిచ్భ్చేదము (క్రింద * ఇతి శ్రీమద 

థర్వణాచార్య విరచిశే.. -పరిచ్ళేదః * అన్ని 

యున్నది. ఇట్టి చివర వాక్యములుత్తప్ప;, -ఈ 

*(గంథక్నర్త అథర్వణుండని తెలుపుటకు సీ 
ల్సి 

“ * 

గొందఅి యభిప్రాయము. ఈ కారికలల్లో 

నాధునిక్ష ప్రయోగములకు. లమేణము లున్న" 

వని. థీ పాడి వెంకటస్వామిగాఠు. - పథ్షునై.దు 

౧౫3 

ఉదాహారణము లిచ్చియున్నారు, అందు 

* 



Pa 

| సం. ౨ 250 * అథర్వ ణాష్థార్యు డు [సం 

ముఖ్యమైనవని తోంచినవాని నిచ్చట నుదా దికేపటే [క్వచిద శ్ల(ం క్వ-చిచ్చాత్వం క్వచి 

హఠించుచున్నాండ్లను. "| దిత్వం క్యోచిద్దుతా ! క్వచిన్మ్నత్వం యథా 
|. ద్రగోయునకు నచ్చుసరీమగు నపుడు యాగమన్యచ్చ * వ్యవహారత; |” (అజంత 

ద్విత్సము , వచ్చుశు; వచ్చెన్నతివ, కా. శ౧౦గాం౧ం) 

శి 

“ నోవాద్విత్వరి క్ట చిచ్చిష్టం పర(పాణేన పి నివశాపీన 'శబ్దరాపమం లిట్లీవలివి; పదు 

సంగతేః ? = (అజంకపరిచ్చేదము 28) ॥ చే(డు, పదునెనిమిది శతాబ్బములలోం బుట్టిన 

2. సంబోధనమున “కాని _యనునది* గ్రూప్రములు కాని పూర్ణ చుండినవి కావు, 
'తెలు;గు పదషఘ్థులమో(ద వచ్చును. నాయనమ్మ కావున *సీ (గంథ మాధునికమని వెంకట 
కాన, నా తల్లి కొద, కం “కచిదా మంత్ర స్వామిగారు నిర్ధారణచేసిరి, 
సేశానో . వైళ్ళశాత్ళరతోమతకి” 

(ఆజంత ఛందస్సు భారతము పరి ఎచము 6 

కి ఒకానొకచో సర్థభేదమున “దగా? అథర్వణుండనువాండు తెను?స ఛందస్పా 
. థి యనునది వచ్చును, డుజ్జునునగును. ఎల్లి గా. | కటియు, మహాభారతమునందలి విరాటో 

ce నోడు అల ఎల్లి గాండు పుల్లి గా పుల్లిగాండు. కా. అర్థ దో్యోగపర్వములును రచించినట్టు(ప్రతీతికలదు, 
భేదే క్వచిచ్చన్థాడిగా స్యాచ్చతతో వీడుజ్” | ఈశెండును తెలుంసభావలో(యాయంబడినవి. 

* (అజంత పరిచ్భేదము 78) కానియెచ్చటను (పస్తుతముకా నవచ్చుట లేదు. ఈ పూజ్యార్థమున ద్రుత సహితమైన | బ్ర. 'జెలియునట్లు 'తెలుంగున (వాయః 
లు ను దయా Volto Somes, కం తూభయాత్మకం” (అజంత 74) ఎ శి wa స నట్టింనం్భాతే 5. మనుజ సంజ్ఞ లయందు “రాజూ ది పద నంధములు కమి పర ఆ. నళ. ము! ములు పరమగునపుడు పూర్వవర్ణ ములోపించి, అధర ణఛందసును, విశాటస చలీ వ దానికి బదులు అ, ఆ, ఇ, మ మొదలయిన ఏ ° న ' రాట సర్వమును క వర్షములు వచ్చును; రామరాజు, రామరావు, కవి ర గానియున్నా డు (ైలింగళ బాను శామశెట్టి, అయ్యపరాజు, కృష్ణమ రాజు, .శ్యాసనమునుగాని, గ లనోగాని పేర్కొని కా. “న్వ్యక్షరాది చతుర్వర పర్యంత జననా యుండ లేదు. ఈ రెంటిని. ఆతం డెతిల 
మును _లోపస్యాదాదో వర్తానాంశసే రాజ్ఞా కన్నం బేర్కొనియుండక్ష పోవునా ? అథ ణా క వా ర్వ్యణకారికావళిని బేర్కొన్న వాం డహోోబల శుకట స్యామ గారి ప్రతి. పతి, అప్పకవికిం చెలియకయుండుటయు, 'ఫొం - | 

రోకో “ ఛా 
గ్ 
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క meme hme! 

చెను పాచ్చుతగ్గుగా సమకాలికుయను బ్రతి 

స్పన్టీయునై న అహోోబలునకు. .జెలిసీయుండు. 

టయు6 జూడ సీకారికలకు నహోభలపతియే 

కర్ణ యేవో యన్న సంశయము దృఢథపడు 
చున్నది. 9 

అ థర్యణఛందస్సులోనివియని కొని పద్య 

ములును, విరాటపర్యములోనివియని కొన్ని 

పద్య ములును,లతుణ(గంథములు(వాగినవారు 
కొొందటు ఉదాహారించి యున్నారు. కాని 

యవి యన్నియు: గలిసి పది పద్యములకంయొ 

నెక్కుడుండవు, వీనిని బట్టి యా(గంథముల 

యోగ్యత వునము కనుంగొనుటకు ఏలుఖేదు. 

[కె ల] 

అథ ర్వతాపిన్ఫుపసిపత్తు. 

అథర్వ తావిన్యుపనివత్తను నామంబుచేం 
దాపినులని యథర్వణ వేదమునందు. బసిన్ధి 
గాంచినట్టియు నష్టోత్తర శతోపనిపు డాజం 
బులలో వన్నె శెక్కి.నట్టియు నుపనొమత్స స్ట 

కోంబు గణనీయం'బై. యున్న యిది. 

యుపనివత్స_ప్ప కంజెద్దియన!-1. నృసింహా 
పూర్వ'తాపిని. 2. నృసింహ త్తర తావిని, 

8. రామపూర్వతావీని, 4. 'రామో త్తరతా 

వీని, 5. గో పాలపూర్వ"తాపిని. 6.. గోపాలో! 

త్తరతావీని, 7. (తిపురాతావిని, 

న! 

అటి 
ర 

ఇందు. బూరో త్తరంబులను నుపరిభాగం 

బులనుసరకుగొననిచో నియ్యవినృసింహ రామ 

* గోపాల్మతిపురాతాపనులను నాలుగు 'తాపీను 
న్నా * 

" ణి 

ఖ్ 

లుగ నొప్పాచుందత్తన్నా మక వాచ్యంబగుసగుణ 

(ట్రహ్మనుగ్యూర్చి ముచ్చటిర్శపుచు నట్టి సగుణ 

(బహ్గ్లోపాసనంబును మం దాధి క్యోదులకుం (బద 

శికాంపుచుం (గమముగా" నడై (శత త్ర (ము 

నుప బేశింపు మహో పనిషత్యేలు గా , నతిశ 

యిల్లుచున్న యవి. ఈయుపనివత్తుల యందు 

*నుపచేకింపంబడిన యుపాస్య చేవతలు నాను 

మంత్ర వ్యవహారంబులచే సత్యంత భిన్న ౦బు 

లొగా. దోచినను, ఉపనివషి దంతీర్లతంబులై న 

త త్త్షేవతాకంబులగు హైతుస్వరూప కార్యం 
బి ది గో ల 

బులను, ఉపాసనావిధానంబులను ఫలంబు 

లను, విమర్శించిన నో నట్టి భిన్నంబులుగాం 

దోచు నామవముంత్రంబులచే సకల జగదంత 

ర్యామియు; జగత్స ల్రప్టీస్టితివ్వంస సేతువును, 

బర మేశ్వరుండు నగు సగుణయబహ్మం బె యుపా 

స్యదై వముగా విధింపయిడుచున్నాండని "తేట 
ఈ బకీ తెల్లమగు. (బ్రహ్మ వ్వ్య్విశ శక్త్యాది నామం 

బులు సగుణ బహ్మంబును బోధింపునను విష 

యమును విద్యారణ్యులవా రనుభూతిపకాళ 

యందంతర్యామి *చాహ్మణ తాత్పర్య కథ 

నావసరంబునం బుష్య-లంబుగ ముచ్చటించి 

యున్నారు. 

ల్లో! “వ్యాస స్త ర్తత్సురాణోసు 
తే త్త దూపత యోచిత వాజ్ శ) 

ఇట్టి యాశయమునే శంకర భగవత్చా 

దాచార్యుల వారు పభధానముగం. జేకొసొ 

(యడై (తీమతీమున కంగభూతములుగ శైవ 

శా కవ షవకాపాలిక గాణాపత్య సౌరంబు 
ఆయాస 

౧౫ 
ఏ! 
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లమ షణ్మతేములు సిద్దాంతీకరించిః వణ్మత 

స్థాపనాచార్యులన్లూ సాథకాక్ష నాములై నట్లు 

నెల్ల రునెజీర్ళొన విషయమ్మె “శంకర భగవ 

త్పాదు లీ విషయయును విస్పష్టముగ దను 
విప: స్తహ(స్రనోము (భావ్యంబున నీశ్ళరుండు 
సర్వవాచకంబులకు ను వాచ్యుండని నుడువుచు 

హేశకాంచి యసీన్నారు. 4 

తాపిన్నుపువక్తులుత త జేవతాక్రంబులె న బ్ర రాద విది చ 
యుపాసనావిధానరీబులం బుమ్మ_ఒముగ వైన 

+ అ - రించి యున్నను ల్ఞిద్వైతత క్త (మునే పర 
మావధి గా గలిగియున్నటులు సుస్పష్షమగు 

రు 

టకు విద్యారణ్య గురుం డనుభూతి ప్రకాశిక 
మొక్క యంతివు యధ్యాయంబున నృసిం | 
హే తర తాపినియొక్క తాత్సర్యమును వివ | 
రించి యున్నారు. 

వో 
me 

ఠి 

, అవర నవాకనీను క కళ 
తి 

ణ్ Wa 
ee డ్రద్నుః కుద్ధబుద్ధయ | 

సగ్వరా 

యితేర కాపినులుపూడ్ల సగ నిర్లాణ[బ్రహం న లీ మెలజోధింపుటచే నయ్యవ్షిగూడ నబ పతీ మ 
వధ గాలా న ధిగాలకైయున్న వని నిర్వచింపుట కెంతయు 
సండియంబు కేన, న ఇట్టే సామరస్యంబున్ను 
గు చజుంగుటకు / నాయాదు యుపనివత్తుల 

| యంబును వీజంబునునగు 

 ఖడి రామోపాసనాంగ భూత్రమగు న 

యందు *(బతిపా ద్లింపంబడిన విమయంబుల? 

దత్యేకరబుగ్గం గాంతవటుకు నెజుంగుట 

యావశ్యక్లము. 

( నృసింవాపూర్వు తాబినియందు న సింహా 

మంత రాజోపాసనా భేదంబుటు, మంత్ర 

రాజంబునకు సగుణ (బహపరంబుగ నథజకాము, 

మం[తరాజంబు యొక్క శకి వీజములు, 

అంగమలి(త్రములు, ఉపాసనాంగ భూతంజై. 

నిరూపణము 

పుష్ములంబుగ ము చ్చటింషంబడియె. 

నృసింహో త్తర 'తావీనియందు మాండూ 

కోపశివత్సంవాదముశో మంత్ర రాజపర్యా 

ళ్ 

చ[కరాజంబగు నుదశకాన 

(ప్రణవంబును 
| ముచ్చటింపంబడి పాదక్రమంబున పోడశకలో 

వొసనంబు నిరూపింపంబడిి పర్యవసానంబున 

సర్వపపంచోపశముంబును శాంతమును సర్వ 
మంగళ(ప్రదంబును సజాతీయ విజాతీయస్వగత 
భేదరహిశతంబును బారమాధీకాకంబు నగు 
నజై తత క్ట ముప ేశింపంబడియు. 

రామపూర్వ తాకినియందు రామశబ్దము 
|; పరబహ్మా పరమనియు నుపాసనకొజక్షు నాత 

నికి రూపకల్పన లజేయ ౧బజెననియు నిరూవపీంపం 

రా 
వీథొనము ముచ్చటింపం 

సంత్నేపంబుగ 



గ 

సం, ౨) అ,థర్వణాచ్రార్యుండు ౭93 

పఫుష్కులముగ వణికాంప(బడి యక్వతత క్వ 

ము (పదశికాంపంబడియి. 0 

గోపాలపూర్వ తావినియందు క్రీ కృష్ట 

మం(త్రంబుచే నుపాస్యంబగు, దై. 'జెవము సగుణ ' 
(బ్రహ్మాంబని, నిరావింపంబడియె. ౧ 

గోపాలోత్తర తాపినియందు (శ్రీ కృన్ల 
మం[త్రంబునకును (బణవంబునకునుగల సావు 

రస్యంబు వివరింపంబడి యై (త తోత్త(ము 

ముచ్చటింపంబడియు 

త్రి పుశా తాపినీయందు మొదటి నాలుగు 

ఖండములచబే భువ నేళ్వరీ గాయ ్రీదుగా-౯ాలలి 

'తాత్య్రంబక మహామంధత్ర సంచకంబునకును 

(ట్రణవంబునకునుగల _ యథకాసామరస్యము 
విపులముగ  వణిజాంపయబుడియె. ఐదవ ఖండ 

మందన్ననో యై దై (త సిస్ధాంతముబన్నియు 

సంకేప ంబు గం బ్రదర్శింపబడియొ. ఇయ్య 

దవఖండమంతేయు నించు మించుయగొ సర్వ 

వీధంబుల నమృత బిందూపనిషత్తునూ బోలి 

యున్నయది, డానంజేసి యిందఖి సిద్దాంత 

ములను గూర్చి యమృతేవబిం ' దూ పనిషద్నో 

వరణమున డగు _ర్జెతుంగునద్ది శుద్జాడ ్ వత 

బోధకంబగు సీఖండమునకుం 'బూర్వమందలి 

సాలుగు ఖండంబులచే" నుదాహరింపం బడిన 

మం[,తరాజపంచకంబు మండాధికారులచి “త్త 

కుద్ధికై యుసచేశింపంబడినదను విషయ 

మును వేజు వచింప నక్క-జలేదు. పై మంత్ర 
పంచకంబునకుం గూడ నృసింహ గోపాల 

గ గ 

శ 
kb) 

రామం గ్రములట్ల (ప్రణవ _ సామరస్యము 
పుమ్ములముగ నిరూపింపం్లుడి యుండుటవే 

నట్టిశబ్బములు వెఘయలోలురగుళో “కాముకులు 

దలం చునట్టు కచ కుచాదులల్ో నొప్పు ,.మనో 

వాొరంబులగు త్రీ మూూర్తులయందుం ,బర్యవ 

నొనముగాక సగుణ (బవ్మావాచకంబులగుచు 

ంనడై గత మవధిగాం గల్లియున్నేవను వివ 

యము నెల్లరు గు _ర్హేలుంగునడి.- 
(4 

"ఈ యుపనివత్సే ప్తకంబున నాయాయి 

'బేవతావాచకంబులగు-మం[తంబులును; వద 

ధకాంబులును దదుపాసనావిధానంబులును, 

విపులముగను9డినను సంతచేంపంబుగ నడై (త 

తత్త (మే ముఖ్యముగా. చెల్పంబడియున్న ది. 

ఈ యుపనివ(చాజ స్పకంబువేం చెలియ 

వచ్చు మహ త్సమంబగ్గు సిస్టాంత మెద్దియన:- 

సచ్చిదానందంబును నిరవయవంబును నిమ్మ 

లంబును నిమ్మి ్ యియంబునగు పరబవ్మాకు 

నుపొసకుల సౌకర్యమున క్రై బధ్యుభంగులా 

"నొమురూపంబులు గల్పింపం బడుటచే సకల 

శబ్ద వాచ్యుండు (బహ్మాద ర్క నన్యంబు లేదని, 

ఇట్టియాశయమును రామతావిన్యుప నివత్తు 

కంఠో కిగ వక్కాణింపుచున్న యది. 

గ ౮ చిన్మయస్యా ద్వితీ యస్య 

నిస్కు. భస్యా శరీరిణః 

ఉపాసశానాం కార్యాథకాం 

(బ్రవ్మాణో రూపకల్పనా 

ఇ రూపస్థా నాం చేవతో నాం + 

పుంస్ర్ర ని? గానికల్స'నో . 

గళ౭ 
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౭3౪ అథర్వ ణాచార్యు6డు [నం. _౨ 
మ 

| ఇట్టి సకల వేదసోర భూతంబగు స్థకలలోక 

కూాతంబునగు సిచ్చాంతంబును గు ర్తైజురీగని |: 

ఇట్టిభేదము మంచొధికారులకు శాస్త్రుముచే 

విధింపంుడిన వ్యష్ట్రమూ ర్త పొసనయంద 

కావున శా శ్వాదె సలీములోను గా గలశ బ్బములు 

శశవిపూణ తుల్యంబుల్లు. ఇట్టియంశంబున 

నీయుపనివృత్లులే' 'తన్నామకంబులగు చేవత 

లను (స్త్రీపుం వివతచే నిరూపీంచుననియు నేత్ర 

న్మంత్రంబుల యుపాసనను (బతిపాదించునని 

యు, నృశ్వొప్రీయంబులును బతన హేతువులు: 

నగు దురాభారంబుల. (బతిపాదించు మాహా 

శ్వా న్ర్రంబులకు సాలవాలమనియు; నట్టదురా 

యజ్ఞలచే సింహ రాను త్తాపీనులు న హవా 

"జ దై (శ బోధకమ్ము లనియు, నోపాలఆాపిని 

వల్ల భాచార్య చుళ్ళబ్లోధక మనియు, (క్రిపురా 

"తాపీని శాశ్తాద్వెత (ప్రతిపాదక మనియు 

“వపాథకలాముతు గల్పింపం బడుచున్న వి, వ్ 

యువి "కేవల్మమణ్ఞానవిలసితంబులు. సకల జగ 

ద ధిష్టానంబగు పర్శబహ్మ యందుగాని సక్టల 

జగదంత ర్యామియగు సగుణ (జిహ్మయందు 

గాని యించుకంతయు త్రీ పుం భేదములం 

౫ల్సించుట కెంతమూా[తము నవాకాశము లేదు 

నడా! అట్టి విషయంబున నంత ర్యామియగు 

సగుణ (బహ్మంబును, అతిధిష్థూన భూతంబగు 

నిగపకాణ (బ్రహ్మంబును, నిరూపించు నుపనివ 

తులు, కర చరణాద్యవ యవ యు_క్షంబులునుు 

సజాతీయ విజాతీయ స్వగతభేద సహితంబు 

లును, శ్రీ పుంశోద యోగ్యంబులు, నగు 

ఇవారంబులను శాశ్రువిహితంబు అనియు, 

దలర్మమట శేవల నుజ్జాన విజృంభితము. విష 

యలోలు రీకుమాగ౯ముల శాప్ర్రీయంబు 

లుగ బరిగణించి యాచరింపసమ కట్టుచుందు 

రని (శ్రీకృవ్ణభగవానులు గీతాశాస్ర్రమున 

వివరించియుస్నా రు. 

‘ ce శ న్లో॥ యామిమాం పుష్పితౌంచా-చం 

(ప్రవదంత్య వి పశ్లిత్రః? 
నుపాధులశే దైవరాపములని (త్రికరణశుద్ధిగా. , [ అధర్మం నర్మమితియామన్య లే 

వ-క్కాణింపు మతముల కెంత మాత్రము తమసాన్ఫ లె” 

నాభారములుగా నోపవు. శశ్చాంతే మందలి సర్య్వాథా౯న్ విపరీ తాంళ్చ 
ఆసుంలింగ (ప్రత్యయ (గ్రవాణంబుచే నంత బుద్ధిః సాపాధల తా మస్త్.) 

ర్యామి యందు (క్ర్రీపుం వివవంజేయ6 బూ ఇట్లు భగపిద్యాచకంబుల యందు ప్రీ 

నుట సంస్కృత భాషా నియమాజ్ఞాన విలసి పుం భేదములం గల్పించి తత్తదను గుణంబు 

తంబుగాని వేజొండుగాధు. అడై ఏత తత్త్వం లేగు పిచ్చితలంపులను దలంచుచు విషయ 

= నకు శౌక్రమనియు శైవమనియు వైష్టవ | ములకు బానిసలై తమ తమ యిచ్భానురూ 
యనియు కాపాలికమనియు గా ణాపత్యమ నియ 
సౌరమనియు భేద మెంతమూత్రమును "లేదు. లని వెరావాశొ వ్ర్రంబుల శరణుసొచ్చి యనా 

శారా ౯ ళా 

నీ a 

అత గి ర . పంబులగు డు క్నేస్టితంబుల శౌత్రసిద్ధంబు 
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॥ 
అథర్వవేదము 

చారంబులం చాల్పడుటదై ననివార్యంటై. న 

నరకంబుల. చాల్పడు నవివేకు తీయుపనిష 

(చాజ స్వప్పకంబును బూణకళ్లాముగ విమర్శిం 

చిన చో నట్టి యుప(దవముల "చాల్పడక్షుండ , 

సత్పథంబు | ననుసరించి (శ్రేయస్సు, నందుటకు 

నెక్కు_డుసానకాశము చిక్కు. గావున నీయుప 

నిషత్ప_ప్పకంబు శ్రేయోభిలాషుల కెల్ల రకును 

సర్వవిధంబుల విచార రమణీయము, ఇంతి 

యకాక పారనూర్థి కమును గు ెజుంగక 

భగవన్నామ నూ త్రైకళరణుతై కువుతం 

బులంజొచ్చి దుష్టాచారంబుల. బాల్చ్బడి మద 

మాత్సర్యంబులకు లోనై యనిశము కఖహో 

య త్తచిత్తులై భంశము నొందు వారలు 

స్వస్థచి_త్తత నొందుట కీయుపనిమ(ద్రాజ విమర్శ 

నంబు పర మహా షధమని విబుధు లెటుంగునది. 

సకలామ్నా యసామరస్యంబును సకలపురాణ 

సామరస్యంబును (బతిపాదించు నీయుపనివ 

త్పప్తకంబు సదా చింతనీయంబు. 

(తక థా) 

అథ ర్వవెదము. ఇది భాల్లవ వేదము. 

ఇతర వేదముల వలెనే యిదియు సంహితా 

బ్రావ్మాణములన్న రెండు భాగములు కలది, 

అయినను సాభారణముగ,; , అథర్వ వేదమన్న 

అథర్వ సంహితయని యర్థము. చేసికొనవ్ల 

యును. (ప్రతి వేదమునందును సంహితా 

భాగము (బాహ్మణభాగము కోంకెం (బాచీ 

నము. ఇచ్చట అథర్వణ సంహితను గుజించి) 
న! 

మొదటానవి స్త స్తరముగ (వాసి పిదపం దచ్వా 

హ్మణఘుల గుతీంచియు దదంతర్లతేములై న 

యుపనిషత్తులను, గుటీంచియు భకీరమునై న 

రయుపాంగములను గుజించియు , వాగియం 

ఎనును. క * న 

బు గ్యజుస్పావమ చేదములకంెటు సీవేదము 

3 వెనుకయబుటినటు కాని 
6 © దీ శీనతంము 

ని అర్వాలనల్వె సచ్చును కొంతకాల 

మూవటికు వేదములు మూందేయున్నటు 

లార్యులలో (బతీతి యుండెను ధు 

“ముచ స్సామానిజజ్ఞి రే 

యజ స్తస్తాదజాయత ” 

(బు 'గ్వే. ౧౦, ౯౦, ౯, 

బుక్కు లును సామములును బు సైను ఏ అందు 

వలన యజుస్సు ఫుక్టైను. 

6 త్రయో వేదా అజాయ న్స బుగ్వేద ఫ్ 

వో రజాయత యూశ్వవో వాయూో; 

సామవేద ఆది త్యాత్ ”’ (ఐత. వ్వా, 4.3౨. 

"దము వాయునునుండి యజుర్వేదము, ఆదిత్యునినుండి 

సాను వేదము పుష్టను. ౧ 

6 యమ్బుసయ స్తే ౨విదావిదుః బుచస్సా 

వమూనియజూంవి*” 

(తెత్తీ, Ty NDE, 

బుహులు మూడు "నేర్చినవారు ఏచేదమును 

బుక్కు..లు-గానుు సౌమశను లు-గాను యజాస్సులుగాను 

ఎతియగయుండిరో 

“త్ర యీవై విద్యా, బుకోయజూంపి, సా 
? 

మాని [ఈత ట్రా, ఈ, ౬.౬, ౧. 

“ క ౧౪౯ 

98 శి 

౭5౫ 

మూడు జేదములు పు సై ను, వా బుణ్వ 

ఇ 

శె 



అథర వేదము ' [సం. ౨, a౬ ప | 

మూడే విద్యలు : బుక్కులు యజస్స్ఫులు | ములు, అథర్వ వేదముకంటం బుశాతీనము 

సామమాలు, ం ' లనియు, యజ్ఞ సిద్ధికి నవియీ యుపయోగంపం 
| “ యక్శబున్రైనహ త్రం క్రీ కీయ తే 

యజుషాధ్వర్యనం సామ్నా న్లీథం 

వ్యారద్థా ఒతే త్రయీవిద్యాభ వతి 

అకక బవ్మాత్వేం క్రీ కి యత ఇతి 

తె తృయ్యావిద్య యెతిబ్రూ, బరా యాత్ ” * 

[వళ శ్రా, ణి 33 

పోత కోయవలసీసపని బుగ్వేద మం్యతీముల 

తోన్సు అధ్యర్యు(డు *చేయసలసినపని యజుర్వేద ౪ మం 

త్రమలతోను ఊద్దీథ జేయుపని సోను మర్మక్రముల 

తోను చేయునే! " ల్రహ్మోచేయవలనిన పని యే మంత్ర 

ములతో౬ జేయవలెనని యడిగిన నీ మూండు వేదముల 
మర్మక్రములతో. చేయవలెనని చెప్పక లెను, 

పైని ఉదావౌరించిన వేదవచనముల వల 

ననే మొదట, వేదములు మూండనియు) వా 

నికీ “తయిీవిద్య 'యన్న చీకుదుంజెననియు, 

యక్ష యాగాదికములందు సీమూటినే యుప 
యోగించు చుండిరనియు స్పష్టపడుచున్న ది, 

_ మనుస్మృతి యందుంహాడ సీల్లాకముకనంబడు 
చున్నది :- 

అన్నీ వాయు రవిభ వే 

తే త్రయం బా సనొత్రనం 

దదోవమే జ్ఞ నెడ్యర్థ 

మృగ్యజుస్సామరీ శాం. [౧౨ 3, 
యజ క్లిపిద్ధి కొజరో 

షామము లెడు మూండ్యు 
* రన్చువుండి పష్పిద్తీచ్స్స 

చును స్వ _న్ఫృతియందలి యా శ్లోకమువలన్లనే 

వాగ్యుజుస్సామములనంుడు మూడు. వేద 

* 

సనాతనము లై న బుగ్యజు | 

er 

{ 

బడుచుం డెననియా స్పష్టమగుచున్నది. మను 

_స్ఫృతి కాలమున నథర్యప వేదముకలదు. అయి 

నను మొదటి మూడు చేదములనుగుజించియేు 

మనువు * బ్రవ్మాసనాతనం * అని _వాయుట 

విశేసూంశము. 

ఇట్లు, అథర్వవేదము వెనుక? 

నందున నితరవేదములతోం చాటు గౌరవము 

సంపాదించుకొనుటకు దూనికం గొంతకాలము 

పళ్టెను, యజ్ఞయా గాదులకు నర్భ ముగొనిది 

(కవీ[క్రముముగ నందులకు. దగినద య్య. 

యజ్ఞము జరుపుటలో హోత, అధ్వర్యుడు, 

ఉద్దీథ, (బహ అనువారు నల్గురు ముఖ్యులు, 

ఇదివజకు6 జూపంబడిన మమొతలేయ (వాహ్ఞణ 

మును (౫౬౩౩) బట్టి హోత  బుగ్వేదము 

వచ్చినవా(డుగను, అధ్వర్యుడు యజు్వే 
దము .వచ్చినవా(డుగను, ఉద్దీథ సామవేదము 
"వచ్చినవ్వండుగను, బవ ఈ మూండువేద 
ములు వచ్చిన వాండుగను, ఉండవలెను, దిట్ట 

దానికి. గాలక్రవుమున నథర్వ వేదము వారు 

(ట్రవ్మాస్థానము నొ(క్రమించిరి.  అథర్వవేద 
, ము వచ్చినవాండ్లు |బహ్మగా నుండవలెనన్న 
స్వామ్యమున్గు సంపాదిం చిరి, గోపథాహృణ 
మనునడి అథర్వ వేదమునకు సంబంధించిన ది. 
అందు సీగంగత్రి 

గర. 
డు 

స్పష్ట్రముగ జెప్పంబడి 
ఇ యున్న ది; ల | 

రిం . ౭ జజ 
బో 
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«4 స్రజాసలియకాజ్ఞ మళ్ళనుత ఇ 

సబుజవవొ తను అకరోశ్ * * 
య్య లో ఖ్ 4 

యజుషాధగర్వ్నవం స 

అథర్యాంగీ రోఖిబహాతమ్ ౫ అవా 
| [గోపథ., శ్రా. 3.౨, 

ప్రజాపతి యజ్ఞ ము చేసెను ; అతండు బుక్కు... 

లచే పత్రమును (హోత పని) యజుస్సుబే అధ్వర్య 

మును సౌమములబే కొద్ద్యాతమును. (ఉద్దాతపన్సి, 

అథర్వమం౦[క్రములబే (బన్మాళ్వమును (బ్రవ్మాచెయ 

వలసినపనిి వేసెను, 

“ క ంవోహోో తారు వృణశీయావమ్ 

ఫ్రీ" రుం! కం తొారమ్ (ఆ) అధ్య ష్టం ఉదా తొరమ్! 

కం బహ్వాణం ఇతి! తడోచుః 

బుగ్విదమేవ హూక్ తారం వృణీస్వ 

యజుర్విదవుథ్యర్యుం ! సౌమవిదముదా తారం 
౧ 

| విద త nn Bn అథ'ర్వాంగర్ విదము బ్రహ్మోణను 

సాప్ యదు జ నం న్ స వతి” తభాహోస్య యజ్ఞ సృతుస్పాత్ ప్రతితిస్థతి 

[గోపథ. ౨ ౨౪. 

ఎవనిని పూరితగా ఎవనిని అధ్యర్యు నిగా ఎననిని 

ఉరగ్తాతీగ, ఎవనిని (బ్రన్నాగ "నెన్ను కిొనవ్లలెను? బు 

"గ్వేద "'మెలటీంగినవానిని హోత?, యజుర్వేద చమెటీ(గిన 

వానిని అధ్వర్యునిగ సామవేద మెటింగినవానిని తద్దా 

తేగ్క అథర్వ వేద మెటీగానవానిని ౩ బ్రహ్మగ నెన్ను 

కొనవలెను, అప్పుడువీ నియట్ఞ ము నాళ కాళ్ళు గలది 

/ ? 

ఇట్టు అథర్వ'వేదము యజ్ఞార్హ ,మగుటయే 

గాక యదిలేనిది యజము సంపూ రిశాకుండ 
(ey —O 

నేర్పణెను, పురాణకాలమువజుకు సీవేదము 

(ప్రతిష్టహెచ్చి రాజపురోహి తాదు ల్రీవేదము 
న! 

న్ల్పును, య + 

శ 

తీ 

నెజింగినబారుగ చే యుండవలయునని యీర్చ 

డెను ;. 
శ్ర ణ్శి 

జ్ 
” 

పురోహితం తథాథర్వ "౪ 

+ మంత్ర వ్ర్రోహ్గణ సారగమ్. 

న [మత్స్య పురాణము. 

వా ౨ . అభి పీక్టా౭- థర్వనుం త్రై 

హీంభు ౦క్తెససాగ రామ్. 

(మార్చ_ జేయ స్రురాణము. 

ఫై 

ర 
~é 

౧4 అథర్వ వేదమండలి మరిత్ర (వావ్మాణభఘయులను 

బాగుగ నేర్పినీ వానిని బుకోహితుని జేయవలయు? 

(మక్ళ బ్రవురాణము. 

“ అథర్వమంత్రములబే నభ్ళిషిక్తు డైన రాజు సాగర 

యు క్ష మైన భూమిని ఏలుచు” 
[మార్కండేయ పురాణము, 

అథర్య్ష'వేదము వెనుక పుట్టిన దన్న యభి 

(ప్రాయము కొందఅకు నిష్టములేదు. అట్ల 

నుటవలన దీని యనాదిత్వమునకు (వేదత్వము 

నకు) భంగమువచ్చును. కావున నీ వేదము. 

గూడ మిగిలిన మూండు వేదములతోంబాటు' 

"అనాదియే. యని వారితాత్సర్యము. ఇక 

“ క యీావిద్య” యన్న వాక్యమునకు వా 

రొకవిధముగ నర్థము చెప్పెదరు. బుగ్యజు 

స్పామములన(గా చవేదములుకావు. _ వేదము 

లోని మంత్రముల విధములు. ఒక విధమైన 

వృ ్ తేము లనుకొన్వుడు. బుక్క-నయగా6 బద్య 

ము, యజుస్సనంగా గద్యము; సావమనలా+ 

సంగీతము. జై మిని పూర్వమీమాంసా 

సూత్రములలో నిట్లు(వాెసెను :- 
౧ . 

౧౫౧ 
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డిష్ లి థ్ ర్వ | a [ 

ML: వశేన పాదవ్యవ్థ్థా”. నాతని "రేతస్సు చలించానంట. ఆ కేతన 
మాలలు 

HBS సామ్హాఖ్యా” ం జెమటయు. గలిసి రెండుఫ"గములయ్యెనంట, 
+ శ 

న... య" [20౧.343౭ ఓక దాన్ని నుండి, భృగుమహర్షి ఫు బ్ఞైనంట, 

3 ఓ క 
“ఎచ్చట న్జ్వము “ సనుసరించిపాదమలయే ర్పాటు ( అత్తండు (బహ్మాను జూడ(గోరి అథర్వమ్ 

ఉండుక్టో యది బుూక్ళూ_. గీతములకు సామము 

అవిమొు మిగిలిన వానికి యజుస్సులనియులేళ్ళు. 
« 

మము లన్నబ్వుడు; అథర్వవేదము నందలి 

బుక్కులుయజుస్సులుకూడ వచ్చినవి. అరదు 

వే సీవేడము, బు గ్యఖుస్సామములను పదము 
లందు లేదని చెప్పగా డదు, అనియీపతుము 

జారు వాదించెడరు. సాయణ్యాచార్యులవారు 

అథర్వభావ్య వీకికలో నీవిధముగనే చర్చించి 

యూ వేద ముయొక్క_పు రాత నత్యమునుస్థాపింప 

యత్న ంచియున్నారు | 

ఈ వేదమునకు సాధారణముగ “అథర్వ 

ఈజేదము పేళ్లు వేది మనిచే వేరున్నను, 

క్ష మొదట దీనికి “అథ 
ర్ఞాంగిరసి మనిపేరుంజెను. ఈ వేనమునం జే 
(౧౦-౭-౩౦) “అథ ర్వాంగిరసాి అన్న ద్వంద్వ 
ఐహువచనాంతనామముగలదు, అథర్వుండు, 
అంకితము, అను నిక్షణు యుషులుు, ఈ 
జేదమునకుం ట్రవర్తకులై నందున దీని క్షీచ్చ 
వచ్చెను. పూర్వము న్మష్ట్రికొ ఆకు నయం 
భు (మ్మా తపన్సు వేసెనంట. అతని 
కోమకూసములళోనుండి చెమటపుక్పైనంట్ట, 
అందు నాతని (పతిటింబమునే చూచినందున 

# Ohio . ౯ 

గ... 

బట్టు ఇెప్పియున్నది గనుక “యుగ్యజుస్సా" 

వనమ్. .”-(గోప. గ్ర. క-ర ,అని అన్నం 

దున నతండు అథర్వణుండయ్యనంట, మిగిలిన 

సగము శేతన్సుచేరుటవలన వరుణాఖ్య (బ్రహ్మా 

నావరించి యాతండుత పస్సుచేయంగా సర్వాం 

గమునందును రసమై (పసరించెనంట. అంగర 

ట్టి 

ద్దజివలన నిరువదిముంది అథ ర్వాంగిరసులను 

బువ్ఫులుప్పుట్టి నంట. వారిరువదిగురు గనుక 

అథ ర్వాంగిరస వేదమునందు నిరువది కాండ 

ములుగలవంట ! ఇందుచే నీవేదము సర్వ 
(శేస్టమంట ! 

సమునుండి అంగిరసబుపి, పుస్టైనంట. 

[(సాయణ భఖావ్యుపీతి క. 

పురాణములనుబట్టి చూడ అథర్వణ 

బుమీనిగుతించి యిా(క్రిందిసంగతులు "తెలియు 

చున్నవి. స్వాయంభువ మన్వంతర మందలి 

బ్రహ్మ వ్లానస పుత్రుండు. కర్ణమ (ప్రజాపతి 
కన్యయెన శాంతి యీాతనిభార్య. ఇతనికి 
చి ల్లీయను "రెండవ భార్యయుంగలదు. ఆము 

యందు సీతనికి ధృత్యవతుండు,' దధ్యంచుండు 
రు (* అథర్వ శిరనుయ, =అను ముగ్గురు పుత్రులు 

గిలిగిరి. ఈ ముగ్గురికి ఆథర్యణులన్న సా 
మాన్య నామము కలదు. రెండవ వాండగు 

దధ్యంచునకు ద ధ్యసోధర్వణుండన్న వాడుక 
చేరుకలదు... ఈ అథర్వణబువి (బ్రహ్మ విద్య 

pm 

న. 



నం. 2] 'అధథర్వవేదము డేష్షలా 

జా 

నభ్యసించు నప్పుడు యజ్ఞండను నిం|దునకు 

సహాధ్యాయిగా నుంగోను. నీరికిద్దజకును 

బృవ్మా బేవుండు గురువుగా ,నుంజెన్గు (భా, 

పాం కో. అంగిరసుని గుజ్తించి యిదివజ్యు శే 

(నాసియున్నా ము. ఇ 

అథర్వ వేదవముంత్రములలో. గొన్ని అథ 

ర(ణవంశేజులచేతను, మజిఖొన్ని అంగిరసవంశ 

జులచేతను రచింపంబజెనని అథరగ్గావేదము 

నం'ె కానవచ్చును. కొన్ని సూ_కృములలో 

“ అధర్వణాణి ఇం చతుర్భ చేభ వ్ర ససాటో 

సల చేళాభ్య:బ్య్వవో! య. ” అని 

కొన్ని సూ కనములలోను (౧౯-౨9 4 

“అజ్జీరసానొనూ డై రై నళ్నిను సొన? 

స్వోహో సుస్ట్రాయన్వాహో, ee అని 

౧౯-౨౪) 

కొన్నిసూ క్షములలోను, ఈసంహిళతయం 

చేశానవచ్చుచున్న ది. ధోరణిని పట్టి మాడం 

గా అథర్వణుల రచన మెక్కునగన్న్కు ఆంగి 

రనులరచన తక్కు.వగను, మొదట అథర్వ 

ణుల కావ్యమేమయైనట్టును; పిదప 'ఆంగిరనుల 

కావ్యము ఇమిడ్చంబడినట్టును ఊహా తట్టు 

చున్నది. ల 

“ఏత న పభూయిస్టుం బు హాయద్ 

ఛృగ్యంగిరసః | ;ఆేజ్టీర్నః సరసః 

యషాథర్వాణ స్త జృేమజన్ ' 

యద్ భహజం తడమృతం 

యదవమృుతం తద్భ వ్యా హూ 

[గోపు 

భృగ్వతగిరసమును వేదము పెద్దది, ఆంగిరనుండు 

గనమ్ము అభర్వణుఃడు 'భేస జము, భేన జే అమృతము, 

అమృతమే (టవ్మా వేదము. న జె 
గ 

|  ఈగోప పథ శ్రావ్మాణములోని . వాక్యము 

వలన సీవేద మునకు అధథర్వాంగిరకసమన్న చేరు 

గాక .భృగ్వంగిరసమన్న పేరుకూడ నున్నట్లు 

కాన వచ్చుచున్నది. ఇశం జరి త్రదృష్టితో" 

వివారింప6గా నథర్వణుండు, శుంగిరసుండు, 

భృగువు; అనువా రీ వేద (్రవర్తకులై న కుల 

పతులుగాం ” గాననచ్చుదున్నారు. _ కులపతి 

యనంగానొక్ష కుటుంబమునకు గానిశి వ్యపరం 

పరకుంగాని యధిపతి. అథర్వణుండు, అంగి 

రసు(డు, భృగువు ఈ ముగ్గురును, వీరి గోత్ర 

మువారును నగు బొషులు బుగ్యేదకాలము 

నుండియు విఖ్యాతి-జెందినవానే. సః 

అథర్వ వేదమునకు. “ బహ్మ వేదము” అని 

కరూడం బేరుకలదు. ఇది చివరకువచ్చినది. య 

జ్ఞ మునందు (బహ్మగానుండ వలసిన వాడు, 

"అథర్వ వేదజ్ఞుడుగ నుండవలయునన్న నియ 

మము పుట్టినతరువాత గాని యిీవేరు దీనికి 

రాలేదు. గోపథ (బాహ్మణమునందు సీపేరు 

-మొదటంగానవచ్చుచున్నది. 

‘ చత్వారో ఇమేనేదా బుగ్వేదో యజు 

‘'B wa +399 
ర్వేదః సామవేద బ్రహ్మ వేద: (౨-౧౬ 4 

ఈ వేదములు నాలుగు, బుగ్వేదమృు యజుర్వేద ౧ 

మ్కు సామ వేదము, (బ్రహ్మావేదము. 
నవ. 

ఎగ. 
క్యా 

* బుగ్వే, ౬-6౭-౨౦ రా౧౧-౨. 

. య 



శ 

శ్ 

౦౧౯వ కాండమునండలి ౭2వ సూ కమునం 

* 

౭ళోం అథర్వ వేదము (సం, we 

వేదముల కాలము నిర్ణయిం చుటి మిక్కలి 

కవము. నిశ్చయముగ 
౬ r ౯ 

స్ వేన మిన్ని సంవత 
(గో 

రముళల[కింద (వాయంబడినదని చెప్పుట య! 
© ॥ 

సంభవము, కాని*పండితులు వలయునంతే 

వణకు దమతమ బుద్ధిదాతుర్యమును , ఉప 
ళ్ (3 

యోగించి, యబ్ఞేయ మైన వేదోత్స త్తి కాల" 

మును గనుంగొనుటకు యత్ని ౦చెదరు. అట్టి 

యూహలు గుజీకోబెక్తెడు హెచ్చుతేగ్గుగ భరి 
పోప్రచుండును, కాఫ్భన జదువరులిట్టి కాల 

నిక్ణయములను నిశ్చయ మైనవిగను) ఎన్నడు 

తిరుగనివిగను నెంచంగూడదు., ఇంత కంటి 

కాల నిర్ణ యము" 
శ 

వెక్కు_కు నిశ్చయ మైన కాలనిర్ణయ మెవశె నం వు ల ౯ చ 

జేయువజకు నీకాలనిర్హ యము గ్రాహ్యామని 
యెంచవలెను, 

అథర్వ వేదకాలమును నిర్ణయించుటకు 
నొక యాధారము పండితులు కినిపెటినారు, టె 

దు 2౮ నక్షత్రముల వేళ్లు వెప్పంబడినవి. * (aa 

శ చత్రాణిసాకం దివిరోచనాని 
నరీసృృపాణి భువ నేజవానిి 

అష్టావింశం సుమకిమిచ్బమానో 
అవోనికర్చి; సపర్యామినాకమ్, 

సుహూవమన్నే కత్తికో రోహిణీ చాస్తు 
భద్రం మృగశ్ర; న మా, ద్రాక౯ా 

ఖాను రాశ్లేపా అయనం మఖ్రామే._ం 

౧ 

ఆశెప్పుటలో  నిష్పుడు మనము నెప్పునట్లు, 
“అశ్విని” భరణి యనిచెప్పీయుండ లేదు. “కృ 

తికా నతు త్రముతోం. (యారంభింపంబడి “భో 
రణి” నమ త్రముతో ముగింపంబడినది. ఇట్ట 

వెప్పంబడుటయీ శాలనిర్భ యమునకు నాధా 

రము. ఇప్పుడు 'అశ్విని నత(త్రము “రాశి 

చక్రము. నకు మొదటనున్న ట్లు అప్పుడు 

“కృత్తికా” నతు(త్రము రాళిచ[క్రమునకు "మొ 

దట నుండెను. “అయని మను శీర్టి క్రింద 
(వాయంబడిన విషయమును * చదివినయెడట) 

అయనమునకు చలనము ' కలదనియు, వృ టి 

మంగలి యొక బిందువు చలించిన నన్ని విందు 

వులును -చలించుననియు, అందువలన రాఖి 

చక్రమందలి (ప్రథమస్థానముననుండిన నటు త్ర 
ముంగూడ మారుననియు చదువరులు నోలిసి 
కొనంగలరు, అయన చలనగతి సంవత్సర 
మునకు రమారమి ౫౦" విక్రళలు (ఏ౭660n(15). 

కృ+త్తికా నత్ముతము రాశి (పథవముమున 
నున్న కాల్శెము మొదలు నేటివజణకు అయ 

చణ్యంపూర్వా ఫల్చుత్య చాత్ర వాన్త శీతా శివా స్వాతి సుఖ 'మేఅస్తు టీ రాధే విశాఖే'సు వా నురాభధా 
ళ్ జ్యేష్టా సునత్మత్ర వురిస్ట్రనురాలమ్. వి 

ళ్ 

అన్నం పూర్వా రాన తాంచే ఆపూ 
ఊరందే ప వ్ ఆవిడ వంద హ్య్యు త్తరా ఆనహాన్లు 

సి రాసనతాం పుణ్యమేన శ వణ 
wae ' An ల ల్ 

Net 
/ శృవిస్థా, నర్వ తాంసువుప్టీ.ొ, si . 

- లతా ల al 

గ! 
ళ్ 

శో 
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అథర్వవేదము ౭ిరోం 

నాంశము ఎంత చలించిసోదని కూడవలెను, 

కృత్తికా నతు(త్రమున్లు కలుపుకొని లెక్క 

చేసిన ర నత్మత్రములు చలించిసదనియు; 

కృ_త్లికను విడిచి లెక్క వేయలా 5 నత(త్ర 

ములు చలిం ఇెననియుంగా సవచ్చును, ఒక 

నవ(త్రమునంగా ౧౩". _౨౦'" (పదుమూండు 

అంశముల యిరువది కళలు కావున ౪ నత 

(త్రములు),అసంగా ౬౦ "(అజు వదిఅంశ్రములు). 

అయనము (నంపాతము) సంవత్సరమునకు 

సంగ... (ఏంది వికశలు చలించుటకు 

నొ సంవత్సరము" పట్టిన ౬.౦" అంశములు 

(౯.౧౫౬.౦౫౬౦ విశళలు) చ లించుటకు నెంత 

“గాలము పట్టును, ఉని జె) రాశికముల "జేబ 

చాచిన ఈ9_౨౦ సంవత్సరములువచ్చును. 54 

సతు(క్రములె చలించినదనుకొనిన33౬.౦ సంవ 

ఆమేనువావ సేతభిషుగ్వరీయ | 

ఆమే ద్వ్యయాస్రోష్ట సదానుశ ర 
ఆ శేనతీ ఇ" శషయుజౌ భగంను | 

అమేరయిం భరణ్య ఆన హను! ౫ 

(౧న కాండము ; ౭ సూ మ్, 

అర్ధము వాం, ఆ ళాళమునందు. జత్రముగ౬. బకొ 

ఇ: చుసీవియు, ఎల్లస్వుడును అ కాళమునందుం గలిసీ 

శీఘంముగ తిరుగు నట్టివియునగు , నిరువది యెనిమిది 

నక్ష భ్రమలను వాని తస గనాము "గాజులు స్తు తీరూప 
మైన వాక్కుు'చేం గొల్బెదను, 

౨, కృష్తి కారోహిణులూో ఆోహ్వానమునకు నర్హ్హ ములక 
న్ఫృగశిర శుభ పదను, అదా సుఖ "వెరి పునర్వ సిలు 

'ండును సత్యవాక్కు_కలవి, పుస్యుమ్ చక్కంనిద్యి 

అశ్లేన ఇలుతురుకొలద్సి మఘ గంతవ్య స్థానము నాకు 
నగును గాక, 

rn 

. 7 నిళ్వకోశను ౧-న సంపుటము, 
* 

౧౨న పుట, 

Er 

త్స్పరముఖ కాలము వచ్చును. గా త్రికయన్న నా 

నత శ్రముయొక్క- మొదలు కావచ్చును, తుద 

కావచ్చును, నుధ్యకావచ్చును.. “అప్పు డేభా " 

గము రాశి (ప్రథవుముగా నున్నదో చెప్పు 

టకువీలు లేదు. కావున అ్మర్యో వేదమందలి 

సై సూ_కృము రచింపంబడి నేటికి రమా 

రమి 3500 సంనత్సరములు *ముదలుక్ోెని 

రోకిం౦ సంవత్సరములయి యుండునని మన 

ఈ సూక్తము ౧౯వ 

కాండము శందలిది. ఈకాండ మితర్శ కాండ 

ములకంెళు సర్వాచీ నమని పండితుల యభి 

మ్థూహింపవచ్చును. 
గా 

ప్రాయము. కావున నథర్వ వేదముయొక్క. ' 

పూర్వభాగము లింతకంకె. బురాతనములై 
యుండవలెను. అంలేకుంబూర్వపువియెనబుగ్యో 

దాదులింకను (బాచీనముళై యుండవలెను, 

3, ఫూర్యో త్తీరఫల్లునులు, హస్త, పుణ్యప్రదల్కు 

చిత శివ ప్రదము స్వాతి సుఖము రాధచామాంతరము 

గల విశాఖలు "ంండును అను(గహావంతు అ) అనూ రాథ్గ 

జ్యేష్ట మంచిసత్యత్రమ్సు 

మూట అరిష్టము లే నిది 'నాకగు 6గాక, 

వీల్చుటకు సులభమైనది) 

ర, వూర్వాహిఢ అన్నము ఉత్తరాపాఢ బలమ్ము 

అఖి జుత్తు పుణ్యము, (శ్రవణము (శవిష్థలు (ధవిష్ట్ర పుష్టి 

నాకు నిచ్చు గాక్క 

౫, కతఖిపుము గోప్పఫలమును) (పోన్టపదముల్ను 

శండు (వూర్వాభాద్ర; ఉత్తరాభాద్ర సుఖమును 

నేవత్యశ్వినులు ఫాగ్యమున్సు భరణి ధనమున్ను నాక్ 

నిచ్చుంగాక | 

* 

మ 
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. ఒకానొక పండితుండు అయన చలనము 

నకు సూతయ్మగణితమ్లుచేని వై సుని ఈ దావారింపం 

బడిన సూ్షఘు (శ్రీ చ ౧౮౭౮ వ సంవత్స 

రముసన్షకు 6 | బూర్వుము 99౯౮ ఏండ్ల(క్రింద | 

రచియింపంబడియృంృడవలెన ని సిద్ధాంతీకరించి 

యున్నా( డు 

(గంథములవలన దీనికి పూర్వము తొమ్మిది 

ల, శా ఖలుండినట్టు కన 
అధరం చేద కొ 
థర శీలా బడుచున్న ది, అవియేవి 

a 

యన: -౧ పైప్పలాద 2 ౨ తేద, 5 వూద, 

ఈ శౌనక) ౫ జాజల, ౬. జలద; ల (బహ్మవద 

రాజేవదర్శ, ౯ చారణవై ద్యశాఖలు, ఈ 

శొందజు పండితుల యభిపాయాను సార ౯ తొమ్మిదిశాఖలవారికి. దొమ్మిది విధములైన 

ము అథర్వషేదము సంహితా రూపమును 

ధరింఛుటకును, సౌల్లవ వేదమన్న గౌశవ 

మును 'బొందుటకున్ము మిక్కిలి కాలము పటి 
A) 

నను అందలి విడివిడి సూ క్షములు కొన్ని 

మొదటి నుండియు. ఒక వేళ, బుగ్యోదము 

సంహితగా నేర్పడిన కాలమునుండియు..-సం 

ఘముయొక్క- తక్కున జాతివారిలో వాడుక 
గానుండెను. కాని యివి కట్టుబోతు తన 

మును గుజించిన ఈు(ద్రమం(త్రము లైనం 

దున నార్యులగువారు వానిని "సెక్కుదిన 

క్రమ(క్రమ 
ముగ నామం[తములుకూడ సంహితా రూప. 

మును ధరించి యితర సంహితలతోం బాటు 

యోగ్యత వహించెను. అందువలననే పూర్వ 

(చాహ్మణములలో అథర్వమును వేదము 

జెప్పకపోయినను, అథర్వణములను ఇతిహాస 

పురాణములతోంభాటుచెప్పిరి. 

ములనజుకు (గహించియుండరు. 

ఇప్పూడీ సంహింతయుక శెెనకళశాఖ యొ 

క్కు యగుపడుచున్నను చరణవ్య్యూహోది 

“The Theosoplist, Sept. 1881, Vol, 2,No. మ! 

సంహిఠబుంజెనో, లేకయొక్క..సంహి తీచే వారు 

కొంచెము మార్పతో నుపయోగించుకొను 

చుండిరో తెలిసికొనుట కిప్పుడు వేలుసాధన 

మేదియులేదు. ప్రై ప్పలాదసంహిత యొకటి 

యిటీనల శాళ్ళీర దేశమునందు. రాస్ దొర 

గారికి దొరకినది. దానియొక్క. (పతికృతి 

(Photograph) అచ్చు వేసి యున్నారు * 

ఇది భూరపత్రములమి(ద ఆారదలివిలో 

వ్రాయబడియున్నది. ఈలిసి కాశ్మీర దేశము 

నందు వాడుకలోనున్న ది. ఇందు ౨౦ కాండ 

ములుకలవు. కాని దీనికిని శౌనక ఇొఖ 

సంబంధయై వాడుకలోనున్న సంహితకను 

జాల భేదము కలదు. ౧౮-న కాండములోని 

పక్కుసూ కము లిందుగాసరావు. ఇరువదవ 

కాండమండలి సూక్తము లీ (గంథమునందు( 

గానవచ్చినను, ఒక్కచోటంగానరావు. “పెక్కు 

“కాండములలోం గౌనవచ్చును. బుగ్వేదము 

నుండి తీసికొనయడిన మంత్రములు _౩౦-వ 

కాండమునంధు లేవు. స్వతంత్రములైన కొద్ది 

*The Reproduction on 64 plates, edited by M. Bloom- 

| field sod-R. Garth (Baltimore) 1961. 
ళా 

గ్ 
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సూ క్షములుమా(త్రముకలవు, ఇంటు రమా | 

రవి ఆజవవంతు (క్రొ త్తసూ క్షములున్నవి. 

ఈ సంహితకును శౌనక సంహితక్టును గల 

భేదమును. గుణించి యింకను శోధింపవలసి 4 
యున్నది. 

విష్ణు పురాణమునందు పీవేదము యొక్క. 

ఈజాఖా భేదములు మతియొక విధముగ జెప్ప. 

బడియున్నవి. వేద వ్యాసుండు సుమఇతుండను 

తేన శిష్యునకు నథర్వ'వేదముచేచ్చెను. అతండు 

కబన్గుడను వానికీ నేశ్చిరు. కబంధు. డా 

వేదములను శెండు ఫాగములుగంజేసి చేవ 

దర్శు(డనువానికి, పథ్యుండను నానికి నిఛ్చాను, 

'దేవదర్శుండు నాలుగు విభాగ ములుచేసి మేధ, 

బ్రవాబలి, శౌప్కాాయనుంశునో వీప్పలాదుండు 

* 
గా ళ్ 

అను నల్గురు శిష్యుల కిచ్చెను. పథ్యు(డను 

వాడు మూండు విభాగములుచ్చేసిి జా బాలి, 

కుముదు(డు, శౌనకుడు అనువారికిచ్చెను. 

శె”నకుండు శెండుగ విభజించి బభ్గ)వను 

వానికి, సెంధవుండనునానికి నిచ్చెను. సైంభ 

వుండనువాండు తానొక శాఖా ప్రవర్తకుందై, 

ముంజ కేశుండనువానిని మజియొక శాఖా 

(ప్రనర్హకునిగంజేసెను. (విక్ణుపురాణము 5-౬. 

శౌనకళాఖకు సంబంధించిన అథర్వ వేద 

సంహిత మొదట జర్మనీరాజధానిమైన బ్లో 

నులో ౧౮౫౫-వ సంత్పరమునందు ఆర్. 

రథ్, డబ్ద్యు. డి. విట్నీ అను పాశ్చాత్య 

* “మాది అనిపాశాంతేరము. “కౌల్యా._ యని! 

న! యని పొచాంతరము. 

® 
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పంఢథితద్యియముచేం (బకటింపంబడిన ది. ఈ 

సంహీశ్రయ్ సాయణభామ్యముతోంర౮ా౯౫ి-వ 

సంవత్సరమున" బ్లొంచాయిలో 'శ్లరకరపాండు " 
రంగ పండిత" అను నాశ్ర(డు (ప్రకటించెను. 

కానిసాయణ'భావ్యము అన్ని కౌ ండములకును 

దొరకినది కాదు ౫, గా ౧౦, ౧౨-౧౬. 

+ ఈ కాండములకు సాయణ భాష్యము ము[ద్రొ 

తము కాలేదు. ఎవరై నన్ను సంపాథించి . 

ము(ద్రింపించిన వైదిక పండితులమిో:ంది మ 

హోపకారశుగును. |. 

చరణవ్యూహమను” (గంథమున, నథర్వ 

వేదమునందు ౧౨౩౦౦ 

మం (త్రములు (బు 

కులు ఉన్నవి” యని యున్నను, ఇప్పుడు 

కానవచ్చెడు శెనకసంహిత ననుసరించి 

గ్రంథ ఏిభాగ్గములు 

యోావేదమునందు ౭8౬ సూ క్ష ములును, 

రమారమి ౬.6౧౮ మంత్రములునుగ లను. ఈ 

లెక్క బొంబాయిలో శంకర పాండురంగ పం 

డితులచేం (బకటింపంబడిన సంహిత ననున 

' రించి యాయంబడీనది. బర్హినులోం (బకటిం 

పంబడిన సంహితయందును, బంగాలి విశ్వ 

కోశ ముఖ్య సంపాదకునిచే నుపయోగింప 

బడిన సంహితయందును గొంచెము కొంచె 

ముగ భేదముకలదు. సూకాదిక వివరమును, 

| బర్జిను బొంబాయి (పతులకుంగల భేదమును, 

ఈ 1 ప్రక్కనీయయుజీన పట్టికయందు. జూప 

బడినది. 

. జ ద్వాద కానాంసహ సారణి మంతాణాం 

త్రీశతానిచ 
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జా : అథర్వ వేదము. [సం, ౨ 

క EI] meme nn జ శే wot టు. ఆ 

r 

అథర్వ వేద వరిమాణపట్టిక' 

| శ గ (బొంబాయి పృతినిబట్టి) . 

౯ s €్ ' 

కారక మ్మూక్ష 4 వపొకక అను వాక బుక్. నిజీపాంశీములు 
ఇంఖ్వు సంఖ్య సంఖ్య సంఖ్య సంఖ్య 
౧౮ 3x "గం a ౧౫౩ ౯ 

క "ప్రస 3,౪ ౬ ౨౦౭ 
డే వం He ౬ ౨౩౧ 

ల ౪౦  బ్వ్కళ్మారా ర్ 3౨౪ 

స కేరి ౧౧౧౧5 ౬ 32౬ e 
౬ ౧౯5౫ ౧3౧౪౧ ౧౩ రర 
క ౧౨౩ ౧౬౧౭ గ్గం ౨౮౬ బర్లిన్ (సృతీయందు ౧౧౫౮ నూక్షములే కలను, 

జ్ర ౧౦. ౧ర్టింగ X ౨౯౩ బర్లిన్ (పృతియందు ౨౫౯ బుక్కులు కలవు, 
ఖా ౧౦ ౩౨౦౩౧ ననే 3౧౩ బక్షిన్ (పృతియందు 80.9 బుక్కులు కలన. 

er ౧ 39,53 X 3X0 
on ౧౦ ౨౪క౫ A వే౬౭ బర్లి న్ పృతియందు 3౧౩ బుక్కులు కలను, 
౧9 సీ sts xX 30౪ 
గక క ౨౮, త్త ౧౮౮ 
గక య చా © ౧౩౫౯ 
౧ ౧౮ కేం 3 ౨౨౦ బర్జిన్ ప్రతీయందు ౧ర౧ బుక్కు_లు కలవు, 
= గా రేల 3 ౧౦౩ బర్జిన్ (పృతీయందు గాం బుక్కు లుకలవు, 
గా మ 35 ౧ 20 ణి 

bi న వనే దళ త్ర 5౮3 
La చి wore 2 URE 

2 గక "eee ఖ్ గళం బర్జిన్ సంపాదకులు ఈకాండమందు ౧౦ నూ క శౌరి. ౭3౬ 3 ౧౧౫ క్ ఒం౧రా ములను ౧౫ిం బుక్కు_లను మాత్రము గృసొంచిరి, 

కదా nr కాం న అ | / రిశము వఅకును బూంఛ్యాాు పృతికిని బర్జిన్ పృతికేని విశేష భేదములేదు. విషయము 
క తవ కౌండమంతరియు బర్టన్ సృతీలో ౧౧౮ స్తూక్తములుగ నే విభజింపంబడీనది. భాం ధి షు . సల స్ చ్ 

” లక అకు క్రమణి ననుసరించి ౧౩8 న్నూక్తమలుగ విభజింపయడోనవి. అప్లే ర-వ్క ౯-వు ౧౧-వ్వ గక ఇ - ప లొ | వ కాండమాన -డలి కొన్ని పర్యాయ నూ క్షయఘలలోని ఇండు పర్గ్యాయములకు బర్షిన్ పతిలో కా పవిఖ్యార్వే యాంకర డినం గున్న " క మొత్తముమో(ద ౧౮౮ బుక్కు_ల we కయూవండు వ : సంఖ్య తగినది ముఖ్య భేదము .90-వ 
మడి ఈ కంచము బరి ను వారికి 8 యణ లీ 

క నవక క న. నిండియున చ బూ ' ట్లు లేదు. బొంపాయివారా వృతియుం వా మచి శల 8 వడి బరిను ఇని DO | _ 

మలా క్రీ నయము (కేం పైనా బుక్కు a సగ ప్రతీ, ననుసరించి చూడగా అథర్వ వేదమునందు గారా 
అన్య ల న్న అను Ca 

క వ్రు శౌ అథర్వ వేదసంహిత బు గ్యేద సంహితలో సగమున్న దని 

7 
ఖో 

ఫస్టు ళా 
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.అధథరగ వేదము స్ rir 

క. 

స + వమన వము హు 

సంహితయంతయు నిగువది కాండములు 

గను, కాండ యొకటి యిన్ని సూములుగను, 

సూ_క్షమొకటి యిన్ని నుం(క్రములుగను 

విభజింపంబడినదిం శుం్యత్రములనే యుక్స్క్కు 

లనియెదరు., కాండమునకిన్ని సూ క్షములుండ 

వలెననిగాని సూక్షమున నిన్ని మంత్రము 

లుండవలెననిగాని నియమములేదు. ౧౭-వ 

కాండమున నొక్కే సూ క్షము * కలదు; 

_౨౦-వ కాండమున ౧౪౩ సూ_క్షములుకలను! 

౧-వ శాండమఠదలి సూ క్షములలో నాలుగు 

నాలుగు బుక్కు_లే యున్నవి; ౧౧-వ కాం 

డమందలి సూ _క్ల్షములు ౬౦ బుక్కు_లుశలవ్! 

ఇది ముఖ్య విభాగము. ఈ వేదము నందలి 

యే మం[త్రమునై న నుదాహరింప వలెనన్న 

ఇన్నవ కాండము, ఇన్నవసూ_కృము) ఇన్నవ 

మం(్రము అనినం జాలును. _ 

ఇంక సీకాండములయు సూ _క్షములయు 

రచనను గుణించి విచారింపంగొా;: ౧-మొ 

దలుకొని ౭వ కాండమువజకు సూళ్ళ 
ములు వానియందలి మం| క్రీముల సంఖ్య 

ననుసరించి యేర్పాటు చేయంబడినట్టు "కాన 

వచ్చును, ౧-వ కాండమంశల్ (పతి సూ క్ట 

మందును సరాసరి నాలుగు బుక్కు.లును, 

౨-వ కాండమందలి "(ప్రతి సూ_క్షమంద్నును 
అయిదు బుక్కు.లును, 3-వ "శాండమందలి 

(పలిసూక్షమందును. నాటుబుక్కూ_లును, ర-వ 

కాండమందలి (పఠతీసూ_క్షమందు చేడుబుక్కు... 

లును, న్మో.వ కాండమందలి (పతిసూ క్రమందు 

నెనిమిదిణుుదలు పదునొనివిదివజుకు బుక్కు 
లును; , ౬-వ కాండమందు. (బతినూ_క్షము 

మూడు బుక్కు_లును, ' వఢథవ కాండ 

మందలి సగముకంకు నెక్కుడుసూ. క్షములందు 

నొకొక బుక్కును గలవు” ౮ా-కకముదలు 

*ములుకలవు, ఇందు విషయము ననుసరించి 

సూ_క్షములను వర్పాటు చేయలేదు. సమ్మి 

(శ్రభుముగ నున్నవి. ౧౩2౩౦౮ కాండముల 

వణకు విషయముల న్లనుసరించి సూ క్షము 

లేశ్చాటు చేయంబడినవి. ౧౪-వ కాండమం 

దలి సూక్షవ్వులు వివాహ వివయకములు. 

౧౨-న కాండమువలికుం 'బేద్ద'పెప్ష 

అందలి బుక్కులు చాల'భాగమువలుకు బు 

గ్వేదమందలి వినాహవిమయక బుక్కు..లే* 
౧౫-వ కాండమున “వ్రాత్యస్తుతో కలదు. 
౧౬.-౧౭కాండములలో నభిచారమం(త్రములు 

కలవు. 

కాండమందలి కొంతభాగమును గద్యముగా 
నున్నది. ఈగద్యము (బూహ్మణముల గద్య 

రచనవఠె నుండును. ౧౬.-౧౭.వ కొండములు 

మిక్కిలి చిన్నవీ. ౧౬. నందు ౯ సూక్తము 

లును, ౧౭ నందు ౧ సూక్తమును' గలదు. 
౧౮-వ కాండమునందు అంత్యవిధిని గుజీం 

'చియు, పిత్త గణములను గుటిం-చియు( గలదు. 

ఇవి బు గ్వేదము ఇ౮౦-వ మండలము నుండి 

(గహించినబుక్కు_లు. చివరవిమైన ౧౯.౨ 

౧౫వ కాండముంతీయు, ౧౬-వ 

,కాండములు రెండును: వెనుకనుండి కలపంబడి 

నవి యని కొందజ పండితుల యభ్మిపాయ 

శ OXF 
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అధర్షావేఐ రూకశాఖ్యమను వైచికవ్యాక చున్నది. * ఈవిభొ గమునకు కాండములకును 

కణమునందు వీరెరిడుకాండములును ఉదావా సంబంధబులే దు. ఇన్నవ కాండమని చెప్పిన 

రింపం బడియుండ లేదు.౧౯-నై కాండమునందు నన్నవ (ప్రపాఠక్షమున నవసరములేదు. ఇన్నవ 

చిల్గకకాశ్షములన్ని యు మి(శశమముచేయంబడి | (ప్రపాఠక మనిన నిన్నభ కాండమున నక్ష్క..అి 

నవి అందు జొలభాగము పరిశుళ్ణముగ లేదు దు. లేదు. (పప్తాఠకవిభాగము ౧౮-న కాండము 

కొన్ని సూ క్షములు తప్ప ౨౦- న కాండమం ' | వణికేయున్న ది, ౧౯వ) _౨౦-న శాండము 
జల నూ కు లన్నియు ఇంద్రసూ క్ర కములు. ౯ ' లందు ఈ విభాగము వేదు. ఇందువలన గూడ 

ఇవి యేవిధమైన మార్పు చేయకుండ బుగ్వే | నాకాంథము లితేరకాండములకం"టు నాధుని 
దమునుండీ యెట్లున్న వట్లు ఎత్తి (వాయంబ్బడి , కములని యాహింవదరు. కాండమునకును 

నవ్ మొ త్తముమింద నథర్వ'జేద మందలి (ప్రపాఠమునకును సంబంధము. లేకపోయినను 
౬౦00 మం(త్రములలో ౧౨౦౦ మంత్రములు | ఒక్ష-కొండము చివరభా గము, రెండ వకాండము 

ము స్వెదమునుండితీసికోంబడినవి. ఇతరకాండ | మొద్యటిభాగముకలిసి ఒకప్రపాళక మెప్పటికిం 
ములలో బుగ్వోదమునుండి తీసికొనంుడిన | గాదు. శాండముచివర (పపాఠకముకూడ 
మం త్రేములలో? గొంతమార్పు చేయబడినది. 

=౦-వ కాండము నందలి బుగ్గ(దమం(త్రేము 
లకు మార్పులేదు. ఇందువలన సీకాండము 
నూతేసమనుట స్పష్టము. ఈ కాండమంతేయు | _ 
సోమయ విమయమైనది. అది యథర్వవేద | రోగ్? నిట్నగార్లచే జర్మనీయందుం బక 
విషయమున నకు సంబంధించినది కాదు, _9౦..వ ఎమొదటీమర క్ర యేది? టిం పంబడిన యథర్వ 
కాండమండలి గద్యభాగమును. (౪౮-౮౯ ' సంహి తయ ౦దును, 
సూక్రములును); కుంతాప నూ క్షములును బొంబాయిలో శంకర పొండురంగపండితునిబేం 
(౧౨౬౧౩౬సూ క్టములును స్వతీంత్రములు. (బకటింపంబడిన సంహితయందును సాభారణ 
తనలొ నికర (గంథములనుండి శ్రీసిక్రాన్య నగ నిపూడుద్లోరకు నథర్వసంహిత (ప్రతుల 
పెడీవవికావ్టు, | యందును ఈ క్రింది మంత్రము (పథమ 

ఈ వేదమునందు స్వళ్ళంత్రమైన (పపాఠక్ర వ మం(త్రేముగ నున్న ది!- 

పూర్తియగును, 'మొత్తేముమోంద ౧౮వ కొం 

డము చివరవజకు ౩లో (పపాఠళకములు కొలన్ర. 
అనువాక విభాగముగూడ నొకటిక్రలదు. 

ఖీ 

ఇ 
గ 0 

శ పిసాక విభాగము భాగమొుకటి కలదు. యెత్రినప్లా, పరియ ని నవ్వూ రూపాణి 
(పపాళక మనంగా నా, విధాత ] | వచన. తిర్చలా తేషా తనో్వో అద్య క్క పాఠ మునకుం దగినంచేభాగ మని తోయ" దభాతున్ను 

౧౬.౦ © ణా 
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సం. ౨. | 

అధమ: ఈవి శీను ందలి యన్ని రూసముబ ను ధరించి 

తిరుగుచుం జెడి (తిసల్తుల , (మూడు ఏక్కు అనలా 

పెక్కు దేవతల) యొక్క. బలమును శ్రనున్సను జాడ 

స్పతీ నాకునిచ్చు గాక, ( 

సొయ ణాబార్యులివారు,, ఈ మం|త్రమునే 

(ప్రథమ మంత్రముగా (గ్రహించి ' భావ్యము 
చేసియున్నారు. 

కాని యిప్పటి యశర్వసంహితలలో ౧-వ 

కాండవముందు ౬-వ సూ క్షిమునకుం ౧(బభథమ 

మం(త్రముగనున్న ఈ (క్రిందిబుక్కు. అథర్వ 

వేదమునకు. (ప్రథమ మంత్రమని వాడుక 

నెదికపరంపరగ వచ్చుచున్నది: - 

సఫంనో బేవీరఫీష్టయి ఆపోఖినన్హు స్త్రయీ 

సం యారీ న్రువన్హు న, 

అగ్ధము:---దివ్యమైన యీజలములు మాఅభీస ము 
కొట కర మూపొనము కొ జను శుభ సద్దయుల1 ౧ గాక 

మాకో ని యారో గ్యమును సుఖమును గుమ్మురించు. 

గాక, - 

ఈముం[త్రమును గుజించి యొక విశేషము 

కలదు. ఇది నాట్లు వేదములల్లోను గానవచ్ళు 

చున్నది. బుగ్వేదమందు (౧౦౯ గ, 

శుక్ల యజుశ్ళాఖయగు వాజసనేయ సంహిత 

యందు (5౬. ౧.౨), 

యందు, తె గ్లిరీయ (_బాహ్మణమందు (౧. 

౨. ౧౧) సామవేదమునందు (౧. 393) ఈ 

మం[త్రము బహాస్వల్బ _ పాఠభేదములతో 

నగుపడుచున్న ది. ఈమం[త్రము అథర్వ వేద 

మునకు మొదట నుంజెనని యో(క్రింది యా 

ఛారములవలన6 గనంబడుచున్నది:ః- 

కృ వయ జు శాఖ 

తీ 

ఇ 

'అధథర్ష వేదము . ౭రో౭ 
* శ, 

౧. శంనో డెపే రఫిష్టయేతి ఫవమాదిం 

కి” సేస్యథర్వ వేదనుధీయితే [గోపథ౧. 9౯ 

“ కంన్లో చేవీగ భొస్ట్యర్ధరు ' 

ర్వ వేదమును అధ్యయనము చేయుదురు. | 

2 బ్రహ్మాయజ్ఞమునందు నన్ని వేదముల 

(పారంభ మంత్రములను జెప్పెదరు. అందు 

+నథర్వువేదము ప్రారంభము శంనో చేవీరభిష్ట. 

యి అన్నమం|త్రముగా 6 జెప్పెదరు. (బ్రహ్మా 

య విభాన మేర్చడినపుడు యథ రద మునకు 

మొదట నీభుం(త్ర ముంజెనని యూహింప 

వలెను గదా? న | 

5. రాథ్; విట్నీలచే సంపాదింప( బడిన 

కొన్ని అథర్వ వేద లిఖత(ప్రతులలో(గొన్నింటి 

లోను, (1, R, 0, 6p)* శంకర పాండురంగ 

పండితునిచే సంపాదింపంబడిన లిఖత్యపతులలో 

నొక్క_దానిలోను (నగ శంనోచేపి యను 

నదియే మొదటి మం[త్రముగశున్న ది 

ర. హలాయుధు. డనువా:డు బ్రాహ్మణ 

సర్వస్వ ” మును (గ్రంథమును "రచించెను. 

అందునాతండు,అథర్వ వేద మునకు 'శంనో బేపి 

యనునదియె మొదటి నుంత్రమనెను, 

క [విశ్వకోళము 

౫. అథర్వ వేదముయొక్క- పరిశిష్టము 

లనంబడు[గంథములలోం గొన్నిటిలో శంనో. 

* ల Sam no as ళు. slanza of the Vulgate 

toxt—W hitney notes that this stanza is also found 
prefixed to the text of the Vulgale in [our of the mss 

used by him, to wit, L. and R. and 0, and Op.” 

ఆ Harvard Oriental Series, Vol 7, p. C XVI, » 

** Critical notice P, 5, 

x ౧౬౧ 



రళో౮ా . అభథర్యచేదము. (సం. ౨ . 

-జేఫ' యను మం[తమును మొదటి. పతీకముగ 
సీయంబడినది, * * ° 

వ 

"౬.  వృహాభాన్యముస్గందుం బతంజలి 

'శంన్తోబేప'యను భుం(తమునుఅథర్య్ష'వేడము | 

నకు మొదటి మీం్మత్రముగ నిచ్చినా(డనియు, 

నావేదమును, ఇతర వేదములకంజు (శేస్ట్రమని 

క్వవ్పినాండనియుం గొందణు పాశ్చాత్య పండి 4 

తులు (వాసింప్టున్నారు. ** కాని * నవథా 

థర్వణో వేదః ' తిన్న నాక్యముతప్పు ఈయ 

ర్భవించ్చు వాక్యముల్తేవియు మోకు నిప్పుడు 

బొంబాయిలో నచ్చుపడ్త మహాభావ్యుము 

నందు: గానరాలేదు. ఇతర (ప్రతులలో నుం 

డిన నుండవచ్చును. 

పై ఆధారము లన్నియు. బట్టిదూడంగా 

నొకప్పుడు “శంనోచేపి? యను మంత్రము 

అథర్వ వేదమునకు మొదటిది అయినట్టును 

తరువాత “యేత్రివప్తా? యన్న మంత్రము 

(పథమస్థాన ,నూా(క్రమిం చినట్టును కానవచ్చు 

చున్నది. కొందటు “ప ప స్పలాదశాొఖకు “శం 

నోదేపి యనునది మొదటిమంత్రమై యుండ 

* Bloomfield’s 

XXXVI ట్ వరాం 

Kausika Sutra,  Lntroduction 

కళ “Mahabhashyas not only mentions its Samhita 

({Saunakya or Paippalada) by the terra ' వింశినోంగిరసా 8 " 

but is peculiar in placing it, or rather its opening 

Stanza, ‘#౧5 ' at the head of the list of Vedic 

writings. The scholialist explatns this unusual position 

«if ihe Atharvaveda on the ground that all sacrifices 

begin with the expulsion of demons (rakshasas and 

pisachas) from the sacrificial ground ,” [rundiss Indo 

Arischen’ Philologia- The Atharvaveda, Strassburg 

1399, F- 971, - 

నోపు శౌనక శాఖకు “'యేత్రిమప్తాణి అను 

నది మొుదటిమం[త్రమై" యుండనోపు” అని 

యూహిం్గచెదరు,, పె ప్పలాద సంహి తపతి 

+ కాళ్ళీరములో దొరకినదితప్ప మవేజులేదు. 

అందు మొదటిమం(త్రము లేదు. కావున నిద 

మిత్భమ్మని స్పష్టముగం జెప్పుటకు పీలులేదు. 

ఈ వేదము బుగ్య్వేదమువలెం బరా ర్తిగ 

ఛందోమయము కాదనియు, గద్య పద్యాత్మక 

మనియు. జెప్పియున్నాము.'మొ 

త్రముమోంద నిందలి యాజివ 

వంతు గచ్యాత్మకము. ౧౫ 

౧౬న కాండములు పూర్తిగ గద్యమునందు 

(వాయయంబడినవి. ఈ గద్యము ఐత నేయాది 

(బౌహ్మాణముల గద్యమువ లె నుండును. ఛం 

దోమయమైన భాగమునందు బుగ్వేదాడది 
ర్తి 

కములందలి త్రిష్టుప్గాయ(తి మొదలయిన 
ఛందస్సులే వాడంబడినను, బుద్ధిపూర్వకము 

గనో అక్ఞానమువేతనో బు గృంద శ్మా(స్రు) 

నియమముబను వొటింపక యిష్టమువ చ్చినట్లు 
ళ్ లు య ' 

మార్చ్పులుచేయంబడినవి. ౧౬-వ కాండమునం 

గొన్ని గద్యస్తూ క్రములుగలవు, వానిలో? 

గొంతఫాగము"ఛభందోమయముగ నుండును. 

మిగిలినది యట్లుండదు. పూర్తిగ ఛందో 

బస్ట్ములుకాని పద్యములును, గద్యములును, 

ఇష్టమువచ్చినట్లు ఈవేదమున( గలపయుడినవి. 

ఒకప్పుడిదిగద్యమా ! పద్యమా ? యని కను 

.గొనుటకుం గూడ ఏలుండదు. 
ఖా 

9కి ౧ 



శ 

నం. 2] , అథర్వ వేదము 0౪౯ 

వేద మంత్రములను, రచించిన వారు 
మం(త్ర(ద్రష్టలు. వీరు అయా మంత్రములకు 

గర్తలు, వేదము లఫొ 

పీయములను వారు, 

| న శర్త లనక దష్ట 

లనియెదరు. (దష్ట లనంగా6 జూచినవారు, 

వేదమం|త్రము లంతకు( బూర మే యుంజె 

ననియు, అవి యా బుములకు. గానవచ్చిన 

వనియు ఏరి తాత్సర్యము.. ఏ యే మంత్ర 

మునకుంగరృయెవండో సాధారణముగ బుగ్యో 
దాది మంశ్రములనలన. చెలియును. కాని 

అథర్వ వేద మంత్రములవలన( బెలియదు. 

కొద్ది మంత్రముల కలను మంశత్ర మీందలి 

విషయమువలనం గనుగొనినను సెక్కు 

మం(తముల కర్తల "జలిసికొనుటకు ఏలు 

లేదు. ఇచ్చటం బూర్వ పరంపరయే యా 

భారము. అను[కముణు లన్న (గంథము 

లలో వ యే సూక్షము లెవ్వనెవ్వరు రచిం 

చినది యాయంబడును. మంత్ర +దష్టలః 

అధర్వ వేదపు 

నరక ద్ర స్వలు 

జెలిసికొనుటకు మనకు నివియే* యాభోర | సూక్శిములకు, అంగిరసుయు ౧౬. 

ములు, బృహ దను[క్రమణిక (పంచ పటలిక) 

లో' నథర్వ వేద పు బుషుల పేళ్ళియ(బడినవి, 

ఇట్టి బుషులు రమారమి *యెనుబది మంది 

కలరు, వారి నామము లక్క పట్టికలో అకా 
రాదిగ నిచ్చుచున్నాము. ఒక్క సూ కము 

ఆవి ఇ 

నందలి వేటు వేణు మంత్రములకు భిన్న బుస 

లుండరు. ఒక్క సూ _కృమునకుగాని "పెక్కు 

సూక్తములకుగాని ఒక్కబుపి.యో, యిద్దజు 

యుషులు కలిసియో' యుందురు... 

? 

పట్టికలో సీయయబడిన బువినావుములలోం 

గొన్నీ కల్పితములుగం గావ వచ్చుచున్నవి. 

అంత్యవిధికి యము(డు, వివాహ మంత్రము 

లకు సూర్యా సావిత్రి, ష్థాముమం త్రములకు 

గరుత్మంతు(డును, పురువస్తూకృమునకు నారా 

యణుండును బుషులుగా c "జెప్పంబడుటిదూడ 

ఇలను (క్రమణులు (వాసినవారు వారివారి హం 

-హలనుబట్టి చేవతలునుగూ డద నుం(త్రదష్టలుగం 

జెప్పిరని 'మనమూహింపవచ్చును. ఈ బుషు 

లలో “చాద్ధరాయణి యన్న బు వీ, యెవండై 

యుండనోపు ? వ్యాసునకు6 గసమారుండు 

శుకుడు లేక ముజిరణుక బాదరాయణ పూ 

| ర్షబుషులలో నుండెనా ? 

పీరిలోం బెక్కువుంది బు దాది ఖు 

మఘులే. ఈ వేదమునందలి యెక్కు_వసూ క్షము 

లను “అథర్వ బుపియు, “జ, హ్మ' బు హీయయు 

రచించినట్లు కానవచ్చుచున్నది. అథర్వబు పి. 

౧౭౫ సూ_క్రములకులోర్త, (బహ ౧౦౦ సూక్తి 

ములనుర చిం చెను. అథ ర్వాంగిరసులు కలిసి ౧౭ 

లకుంగర్హలు, భృగువు ౨.౨ సూక్షములకు భృ 

గ్వంగిరసులు _౨_౨ సూక్షములకును గర్హలు, 

మిగిలిన బుషులందజును పదినూ క్షొములకు 

లోపు రచించినవాశే కాని అధికము చెప్పిన 

వారులేరు, ఇందునలన ఈవేదమునకు అథ 

ర్వ వేదము, (బహ్మావేదము, అథ ర్వాంగిరస 

వేదము; భృగ్వంగిరస వేదము అని వేళ్లు ఎం 

దుకు వచ్చెనో చదునరులకు విస స్పష్టముగం 

"ఉజలీయ(6గలదు, 

౧౯5 



. ౧౭౯ 

బం అథర్వ వేదము ం (సం. ౨ 

+ అభరు వేదబుపిపట్టిక c | _ 

+ అ : సు 

అఆంగికసుండ్చు ' అంగన ప్రాచేతసుండు, పతివేద న (ప్రజాపతి, 
అగన్న గ్టిడు: ॥ అథర్వ ఏతవావ్యుండు; [ (పత్యాంగీరసుండు; (ప్రమోచనుండు, 

అథ ర్యాంగిరసుండ్సు అథ ర్వాభార్యుండు, (పకోచను(డు, ల్ (పతున్యుండు; 

అధర్వణుండు) అథర్వు:డు) ట్ | 
కప్రలీష్టయ్య . బభుపింగళు(డు, బాదరాయణి, 

జ్ € బృహచ్చు[కుండు, బృవాద్వివ అథర్వణుండు; 

ఉచ్చో చనుయ, ఉద్దాలకుడు, బృహస్యతి (బ్రహ్మ, 
ఉన్మోచనుడు, * ఉపరి బభవుశ, | టహ్మస్కందుండు, భగుడు, 
=: బు క భర ద్వాజుండు, భాగలి 

బుభు కపింజలుడు " భార్షవవై దర్శి, శ్రార్షవురిడు) 
క్ర భృగువు; భృగు అథర్వణుండు; 

క బంధు: డు) కళ్యహ మౌారీచుండు, భ్చగ్టింగిరసుండు భగ్యాంగి రస(బహ్మా. 
కశ్యపుడు; క ణ్వుండు, ను 
కాంకాయను(డు, కారుపతి, మయోభువు, మాతృ నాను, 
కుత్సు(డు, కానికుండు, మారీచుండు, మృగారుడు, 

గో మేధాతిథి. 
గరుత్మంతుండు, గార్జ్యుండు, య 
షప భరద్వాజుడు నోపథుండు. యముండు, 

= . చ్ = వ 
బాతేను(కు శి వేరుణుండూ వసిషు డు, 

జ వామ దేవుండు, విశ్వామిత్రుండు, 
జగచ్చేజంపురుషుండు; జమదగ్ని, వివావ్యుండు, పీతహవ్యుండు. 
జాతి్కాయనుండు, వేనుండు; ' 

తె | శ 
త్వష్ట సు గిలి శాంతాత్రి, 

. ది శౌసకుండు శునఃశేపుడు, 'దవిణో జానుండు, ధ్ర)హవణుండు, ' 

నాశాల స్ * | సవిత | సావి|తీ స రకాయణుడు, సింధు ది (త సూర్య, 
పుడ్లు, సింధు ద్వీప ఆథర్వాకృతి. ౯ 

గ్ 



సం, _౨.] +అథ ర్వ వేదము + రకీం 

- అథర్యవేదమంద లి విస యములు 

వింశతికాండాత్మక'నై రమారమి 'యాతు 

వేలమం(త్రములుకలయ థర్వ సంహితృయందలి 

విషయము లివ్వియని చెప్పుట యెవరి! 

సాధ్యము ? ఒకొక స్నూక్తమందలి వివ 
యము' కొద్దిలో (వ్రాసినను నొక (గ్రంథ 

మగును. మొత్తముమోంద సూ క్షములను 

విషయమునుబట్టి వర్షములుగా విభజించి, యొ 

కొ్క-క వర్గ్షములోని విషయమును మొత్తము 

మింద సామాన్యముగంజెప్పీన నీ వేదమందలి 
విషయము లిట్టివి గదాయని కొొంతనటకుం 

జదువరులకు బోధపడిన. బడవచ్చున్ము ౪ 

విధము ననుసరించి యథర్వ సూక్తములు పదు 
మూడు వర్షములుగ విభజింపంబడుచున్నవి, 

ఈ వర్షములు పరస్పరములు; అతివ్యా ప్రీ విర 

పీతేములు (mutually exclusive) కావు. 

ఒకవర్లములోని విషయము మటీయొక వర్షము 

నందు నొకప్పుడు కనంబడవచ్చును. కాని 

మొ_త్రముమోా(ద భిన్న విషయ బోధకములుం 

అవియేవియనిన:. . 

౧, రోగనివారణమునకును, దయ్యములు 

నదలుటకును మంత్రములు , (శీవజ్యాని) 5 

౨. దీర్థాయువు, అరోగ్యమునిచ్చుటకు(ఖార్భ 
నలు (ఆయుప్యాణిి; 3, ఫోగోతములను, మం|త్ర* 

గాం(డను, శత్రువులను, పరిభవించుటకు శాప 

ములు (అభివారికానికృ త్యా పృతీహరణాన్సి; 

లో త్రీసంబంధములై న మం|త్రేములు (ఆ 

+ కర్మాణి) ; ౫. - ఐ'క్యా భివృద్ధికీ, అధికారము 

హెచ్చుటికు మంత్రములు (సొమనస్వ్యాని) "; 

౬. రాజునకు సంబంధించిన .మం(త్రములు 

(రాజకర్మాణి; ర చాహ్మణులకు సంబంధిం 

* చిన మం[తములు; ౮. యాగ వై మాభివృద్ధిక 

మంత్రములు (పౌొక్టికాని్యి *౯. (ప్రాయశ్చిత్త 

మం(త్తములు (ప్రాయల్సిత్తాని; ౧6. సృష్టినం 

ఇఒంధమైనవియు. బరత త్త సంబంధ మైనవియు 

నగు సూక్తములు; ౧౧. సంస్కార సంబంధ 

మెవ సూక్తములు ౧౨ వేజువేజు వివ. 

యములను *గుటించి చరించు "కాండయుమి 

(౧౩-౧౮ కాండములు; ౧౩. కుంకాప 

సూ _కెములు. ఇ నీపదుమూం:డు విధముల 

సూ_క్షములను గుణించి కొద్దికొద్దిగా వివ 
రించి, యొకొ-క "విషయమును జూపుటకు 

"రెండేసి గాని మూంజేసిగాని సూ_క్షములాం 

ధ్రీకరింపంబడును. 

భేవజ్యాని, అనయా రోగనివారణ సంబం 

ధములై నసూక్షములని 
౧ 'ఛేవజ్యాని న 

. యర్థము, “ఈ "వేదము. 

నందు “వేటు వేలు రోగములు పోవుటకు వేణు 

వేటు నుంతములు చెప్పంబడియున్న వి. తరు 

వాత నభివృద్ధిచెందిన యాయు ర(దమను 

చై.ద్యశొన్ర్రమునకు నివి బీజభూతములని'చెప్ప 

వచ్చును. ఇందుంజెప్పయిడిన మం|(త్రములు, 

తాయెతులు, మూలికలు, మూఢ విశ్వాస 

పా(తములై యుండును. కాని, మానవుల ౫ 

ఛాల్యావస్థలో నిట్టిమాఢ విశ్వాసముల్లు సహా 

జములు. ఇంగ్ల షువారి పూర్వులును, జర్మనీ 

ఇ జన 
ఓ] 
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ల్యే 3 అథర్వ వేదము (సం, తిః 

నారి పూరు?లును, ఇట్టి విశ్వాసముళే | కలిగి 
వమ + గ్ 

ముం , 
+ 

r 

af 1 య్ నరుసప్వుర ముల, 

రకమ్మ్భు కారుట) 

పసరికోలు, 

అజ్ర రము, జలోద " 

ము కుష్టు) గోయములు, క్రీములు పడుట, 

ఒళురోగమ్ములు, విషము మొదలయిన అక్కకు 

మించిన రోగములకు నివారణోపాయముల' 

మున మం|త్రీములున్న వి, ఇవి మందులు కాన, 

వప (త్రములు! ఈమం ్ రపఠనమ్యువలననవిజోవు 

నీళాత్పర్యము. కొన్ని చోట్ల సహజముగం 

మందులుగూడం షా న a 
యములకు మిర పగింజమందని యు(౬-౧౦౯), 

జెప్పంబడినవి. గా 

లు విషమును. బ్యోగొట్టుననియు. (౬- 
౨౦౦). అజశృంగియను నోవధి గంధర్యా 

పరో రాక్షసుల బోంగొట్టుననియుం (ఈ-9ె 

కెప్పుబకీయున్న ది. సాధారణముగా నిందు 

మందులుగాని, ఇతేరోపచారములు గాని చెప్పం 
* బడీయుండక పోయినను సూత్రకారు లచ్చ 
టచ్చట గొంతవజకుం జెప్పుాచుంబోయినారుి 

నాయణాణార్యులు తేన భావమ్యమునందు 
వానిని సంగహించుచుంబోయితా డు. ఇందు 

నకు కెండుదాహరణముల. జాపుయన్నా(డ, 

(౧) ౧వ కాండమందలి ౧౭వ నూ క్ష _—_ 

) శ స్రుమువలసం అబాశక్షిన చెబ్బలోనుండి 

కొర ఏక్షమును నాపుట:ంకుం బుట్టినది. దానికి 

సాయ్గణాచార్యులవారు, ఉపోర్డాత మిట్లు 
వాసికి 

ముద 

¢ "లేన 

స్య, ల నిన్ఫత్త తరమే: సంచపర్వణాదంటేన 

రుధిరనవానస్థా నాఫీముం ( త్రణం వ్రణముఖే 
లీ ౧ దిక్ | అర శి నీకలా పటవణాదిక ర 

నం సూతొది రుదీర వవాపా 

రధ్యాపాంన 

పాలికాబంధనంచ, ఇత్యేవ నూూధికు 'ర్యాత్ .” 

సూత్రంచ 6 అముర్యా ఇతిపంచ సర్వ 

సరికిరత్యర్ల కొపొలికాం 
బ ఛ్నాతిపాయయతి” ఇత్యాది. [కరం 

అర్థము:---ఈ సూక్షము శ స్ర్రఘాతేము 

చే. గలిగిన రక్ష (ప్రవాహము నాపుటకు 

(ఉఆపయోగింపవలెను), 'అయిదు గణుపులు 

గలకజ్ఞతో నెత్తురుకారుచున్న స్థలము నభి 
మం(త్రించి, [వణముఖమున వీధిలోదుమ్ము, 

ఇసుక, చల్ల వలెను. ఎండీనబురుద కట్టన లెను, 

(కౌరి, 

(౨) ౧-వ కాండమునందలి _౨౫._వ సూ 

రకము, భీత్రజ్యరాదికములు నివారించుటకునై 

పయోగింతురు. చానికి ఈ ఉపోన్హాతీము 
కలదు. _ 

కాపాంసునీక"ఆతాసీ, 

“ ఏకోపి కాది | స్ట్ )తజ్వరన ంతితజ్వర చేలా "జ 

రాదిశాంతయే “యదగ్న రాష ఇతినూ కం 
ఖాలి 

జపేత్ | లోసాపళఠారమ్ అగ షనంతాస్య 

ఉప్లోదకవు భ్యే స్ధాపయుత్వా తేనోదొకేన 
' వ్యాధతమ్ అబిష్. కోల్ తఖాచళ "నిక; యద 
గ్న్రితి జపతి పరశుంతాపయతి క్వాథయ 

త్యవ సించతి ఇతి [కౌ-ర,౨, 

అర్థము: ప్రతి దినము, దినమువిడిచి 

అ a 
fe 

దినము, వచ్చు జ్వరములం - " మొదలయినవి = 
a 

ల a 

Fs 
ర్. 
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సం, 92] “అథర్వ వేదము ౭5 

శాంతించుటకు, ఈసూ _క్షఘునుబఠింపవ లెను. 
ఇనుపగొడ్డలి నిప్పులోకా చి, వేడినీళ్లతో వేసి 
అనీళ్లతో రోగిని అభిమ్రింపవలెను, 

ఇంక నీవిభాగమును, ఉదాహారించు రెండు + 
సూ_క్రముల ,భాహాంతరీకరించుచున్నా ము. , 

౧. రక్తమును ఆవుటకు 

(౧వ కొండము; ౧౭న సూక్తము.) 

౧. ప్రవహించుచున్నవియు రక్షమునక్ళు నివాస 

భూతములయినవియు నగు నీర క్ష నాడులు (సిరలు) 

తోడయిట్టినవార్యడ్రులేని చెల్లెడవ'లె హతవర్చసలై 
యాగిపోవును గాక." 

౨ ఓ అధోభొగన.ర్తినిమైిన రక్షనాడీ (సిరా, 
మనీ)! ఆగిపో ఊర్భ నాడీ ! (రక్తము ప్రవహించుట) 
ఆగిఫో, మధ్యమ నాడి! ఆగిపో, అన్నిటికం కె జిన్న 

నాడీ! ఆగిపో అన్నిటి కందం బెద్దనాడీ ! ఆగిపో, 

క. నూజు థవునులలో (పృాదయ గతమైన 

త్రుధాన నాడులలో)  వేయిసీగలలో (శాఖా గాడు 

లలో) ఈనడిమివి ఆగిపోయినవి మిగిలినగాడు 

లన్నియు నాగి పోయినపి, 

ఈ. ఓ శాడులారా! మిమ్ము నిసుకతో జేయ? 

బడిన ెడద్దథనున్సు చుట్టు నొ(క్రమించినద్గి. కావ్సుశ 

మిరు ఆగిపోవ్రండి. ఈ జనునకో సుఖము నీయుండి. 

_9+ జ్వరమును బొ '6నొట్టుటకు 

(౧-వ కొండను ; ౨౫న నూక్షము) 

౧. అగ్ని నీటిలో (బవేశించో దానిని దహీం 

వెను. ధర్మవిదులు దానిని ట్రష్లాంచిరి. ఆ అన్నియం్య 

దు ఓళక్మన్ (జ్వరమా !)నీదిగొప్పపుట్టుకయని చెన్నె 

దరు, కావున మమ్ము విడిచివెళ్లుము, 

౨ ఓ ఠక్మణా! నీవు జ్వాలారయూపము కలదాన 

వైనన్కు ఉఊస్ష్రగుణముకల చానవైనను శరీరసంతాప 

౩ కారిణి వెనన్సు నీ పుట్టుక స్థలము కా ఫ్ట్రమ్ములైనన్సు పచ్చటి 

యోచేవా$  నీనావుము వఫుడు, మమ్ము విడిచి 

హమ్మా, 
క ఓత కక ! నీవు శరీరమ్ను లోపలశోషింప/ 

జేయువా(డవైనను * శరీరమంఠట _ శోషింపంజేయు 

వాండవైనన్వు రాజయిన వరుణునీ కుమ్మారుండవైైనను, 

“హ్బుడు' అను నానుము కలభాళ డో! మమ్ము విడిచ 

ర, శీతమును బుట్టించు జ్వరముశకు ననుస్క్యా * 

రము, ఉస్థమును బుట్టించు జ్యరమునకో నమస్తా... 

రము, శరీరమును శోపింపంజేయు. జ్వీరమునకు నము 

సారము... దినదినమువచ్చు. శీక్రీబ్వరమునకు, రెండు 
దినములకు నోకసారివచ్చు శ్రీకజ్యరమునక్కు మూళడ: 

దినములకు సచ్చు శీతజ్వరమునకు నమసా్క_రము, 

సామాన్యముగా చవేటువేటు రోగములను 

ల దీస్టాయువు బోంగొట్టుటనై యుప 

నారోగ్యముని చ్చు క యోగించునట్టి సూక్త 

సూ క్షముఅం ములకును పీనికిని భే 
(ఆయుష్యాణి)ి జ్య్వ్వ్సక్రలదు. రోగము 

లతో సంబంధము లేకుండ సామాన్యముగా 

నారోగ్యమును, ఆయుస్సును, కోఠునవీ యీ 

“అయుస్యూణి” సూ _స్తిములు. ఆయుస్సు, (పా 

ణము, వర్చస్సు; బలము, మయొదలయిననాసి. 

గోరు సూ_క్షములు, ఆయురాది శబ్బములతో 
(బొరంభింహింబడిన మంత్రములు, ఈ వేదము 

నందు _9౨౦౦ కంక నెక్కుడు కొలను. నూజు 

సంవత్సరముల వార్ధక్యము వచ్చువజకును; 

యజమాను(డు, బిడ్డలు "మొదలయిన చారు 

(బతుకవలెననియీనుం[తములయందు సాధా ౫ 

రణముగా. నోరంబడియుండును. మరణము 

నివర్తించుటకును నిందుంగోరంబడియుండును, 

గ ౧౬ 
జ శ 



శ 

* 

లలో 
అథర్వ వేదము. (సం, ౨ 

మరణము లన్ని యుంగూడి నూటయుక్క_ విధ 

ములని యీోవేడ్డాభి ప్రాయము (౧, 95, 9; 

వ్ంం నర, 'యము(్భు మృత్యువు, అంత 

కుడ, నిర్భతి అనువారు మృత్యు దేవతలు. , 

బు గ్వెదకాలోవు ఛ్రఫుమునకును అథర్వ కాలపు 

యమునకును భేదము కలిగినది. జు గ్వెద 

* మందలి యము డంతభయంకరుండు గాడు? 

ఈ స్మూక్తములలో నగ్నికిం బాధాన్య 

మోయ బడినది. అగ్ని” యే ఆయుస్సు. యజు 

"శ్వేదము నందును, గృహ్యాసూక్రములందును, 

కొన్ని యుపనిషత్తులందును గూడ, ఆయు 

సృంబంభమైన చేవత అగ్ని గానె యెంచంబడి 

నది* ఇతర 'జేవతలనుగూడ నాయుస్సు 

అడిగినారు కాని అగ్ని కి “నెక్కు వ అధికారమా 

విషయములో నథర్వ వేద మందీయంబడినది 
(2. 8. ౬). తయుక్వ్యృద్ధికి గొన్ని తాయె 
తులు మొదలయినవికాడం జెప్ప బడినవి. 

డాజాౌ యణులు శతానీకునకు దీర్హాయునునకై 

"బంగారు “కాయెతునిచ్చిరి (౧౩౫). దానిని 

ధరించిన నేవిధమైనరో గములును, పిశావాది 

కములును, అఆశింపవు, అంజనము (రీ ౯; 

౧ారర) ముత్యము, ముత్యపు చీప్ప (రో+౧౦), 

ఒక వనస్పతి (౮. ౨) మేఖల (ఒడ్డాణము) 

(ఇఒ, ౧౩౩ ముదలయినవికూడ ఆయుర్వృద్ధి 

కీని, ఆరోగ్య రతణమునకును, సహశారు 
“యిన కాయెతులుగాం జెప్పంబడినవి. 

భశ వాకు సంహీత. 3, ౧౭; లెత్తి సం, 9, 

౫ క క కతు వాతమేళంర్యా ప్రశ్న కప, ౧౭; 

౧. బాలునకు దీరాయువు కలుగుటకు 

ల (౨వ కందము రాన నూక్షము. ) 

౧. ఓ ముసలితనమా ! నీకొఆుకై. యీబిడ్డండు 
వర్ధిల్లును గక. శభసంఖ్యాకము లై న యన్యృమృత్యువులు, 

(ఆపన్ఫుత్యువులు) అతనిని" జాధింపక  పోవ్టనుగాక, 

ప్రసన్నుడైన మిత్రు(డను దేవత తల్లికలె నీకుమారుని 

తనయొడిలోనుంచుకొని యేవాధలులేవండ రత్నీంచును 

గాక, 

౨. మ్మితావరుణ దేవతలు ఏకమై యిీపిల్ల నా 

నికి ముసలితనము వజకు మరణము రాకుండంజేతురు 

గాక, ప్రజ్ఞావంతు (డును దేవతలకు వూోతయు జన్మ 

స్థానమును, అయిన అగ్ని దేవుండు ఈ  ఛభాలకుని 

రశ్నీంచురగాక. 

(౨: ఓ అగ్ని! నీవు భూమి మోంది ఆన్ని పౌణు 

లకు అధిపతివి, వెనుక పుట్టినవారికి ముందుయిట్టుం 

బోన్రవారికి నధిఫతీవి, కావున ఊర్థ్వ వాయువు గాని 

ఆధథోవాయువు గాని వీనిని చంపకుండును-గాక, మిత్రు 

లంగాని అమ్మితులు గాని వీనిని వధింపకుండు దురు'గాక , 

ర. ఓచాలుండా | తం్మడిమైన యా కాళమును 

తల్లియైన భూమియు. గలిసి నీకు మసలితనమువజ కో 
మృత్యువు లేకండం 'జేయుదురుగాక,  అదితియొక్క 

నాళ్సంగమునందు నీవు నూజు హీమ వంతములా (పా 

ాపానముఖతో రకీ9పయబడు దువుగాక. 

HE అగ్నీ"! వరుణరాజువైన మి(త్రమా { ఈపిల్ల 

వానినిదీర్థాయున్మంతు నిగా లేజోవంకు నిగా౭జేయు 

డి. పృుకాడుల్ముకలుగనట్టుజేయుయడు. ఓ అదితి ! 

తల్లివలె వీనికి సుఖమునిమ్ము. నీ విశ్వే దేవతలారా | 

సూర పఫీనిని దీర్భాయున్సుకలవా నిగా జేయుండు. 

9, దిర్దాయువునకు బంగారముతాయుతు 

(౧౯-వ కాండము; ౨౬-వన సూక్తము) 

౧. అగ్నిలోనుండి పుట్టిన బంగారము, మరణము 

లేకుండుటళునై దేవతలు . మూనవులకిచ్చిరి. దీనింబెలిస్తి = 
* 

o ట్ 



సం, ౨] - అథర్వ వేదము ల్ో 

కొనువాండు బంగారమును ధరొచుటకు 6 శగినవాండు, 

ధరించువానికి ముసలితనమ్మనందే మరణమువచ్చును, 
౨. వ్రూర్యము ప్రజావంతు లైన మానవులు 

చక్కని వర్భముగల బంగారమును , నూర్వని వలనం 
బ్రొందిరి, స 

3. ఆహ్లాద జనక మైన హిరణ్యము నీకువర్చస్సు 

కలుగంజేయు(గాక, చానినెవండు భరించునో వాండు 

అయువ్మంతు (డగును, అది నీకు నాయుస్సు వర్చ 

స్సు కీ జన్సు (శరీరబలము) కలిగీంచునుగాక, బంగా 
శ 

రము చాకచక్యమువలన నీవు జనులలో విశేసముగ( 

(బకాశింతు వు గాక, 

ఈ. దీనిని శాజైన వరుణుం డెటుయును. దేవు 

జిన బృనాస్పతి యెజు(/సను: మృళ్యువాంతకు డైన 

యిం[దుండెటు:గను= అదినీకు నాయుస్సున్ను వర్చ 

స్సును ఇచ్చునది యగును-గాక, 

అథర్వణ సూ_క్షముల మూడవ విభాగ 
మునకు 'అభిచారి'కాని” 

అని వేరు, “కృత్యా పతి 

హరణాసి” 

3 ఆభిచారికాని, 
యీ కృత్యా పృతివారణాని లను 

పీనికియేరు. అభిచారిక కర్మయనంగా;, మన 

వాం(డ్రుసాధారణముగా శాత పొడి, మరిత్రమ్ము 

ప్రయోగములు, అనునట్టి శత్రుమారణాది 
సంబంధమైన పనులు. ఇందు మానవులగు 

శ త్రువులెగాక భూతపిశాణచాది మానవేతర 

శతువులును, సూ _క్షవిషయముగా నుందురు. 

ఈ శత్రువులేంత నిజవెళలా యాశ(త్రువులునూ 

అంతె నిజమని యీ సూ_క్రములు (వాసీన 

వారి యభిప్రాయమైనందున మానవులక్ ( 

చాటు ఒక్కొక సూ_క్షములలో వీశాచాదులు 

గూడ( 'జేర్చంబడును. _౨-వ కాండమండలి 

> 

శె శ 

౧౮న నూ_క్తమున (్రాతృవ్య సపత్నాదుల 
తోడ, విశాచాదులుగూడ్వ 'జేర్చంబడినవి. 

అభర్వవేదము "ఫో రాఘోర రూపము కలది 

యని చెప్పబడినది. అందు అభిభారకమను 

నది ఘోరరూపము. యాతు విద్య యన్గంబడు 

రతోవిద్య దీనిభాగము. అభిచారిక మనంగా 

*శాతపొడి, కట్టుబోతుతనము. ' యాతువిద్య 

యనయగా దయ్యపు మం|త్రేములు. అథర్వ 

వేధాది సూత్రములభలో అభిచారికా. కర్మ 

యొక్క_భేదమొ లీవిధముగ. జెప్పంఖడినవి.. 

సపత్న బాధనము, వినాశనము, వీడనము) 

మారణము; వీకరణము; విద్వేషణము,; 

మోహనము? స్తంభనము; శాటనము, ఉచ్చా 

టనము, ఒకరిని చెకుపుటనై మనమువేయు 

కట్టుంబోతు తనమునకు “అభిచారికి మని 

చేరు. ఒకరు మనకుం జేసిన (ప్రయాగమును 

(ద్రిప్తుటకుంజేసిన దానికి “ పృత్యభిచారము 

అనిశేరు. ఏనినే 

అందురు, 

అభిచారిక విద్యయే యా వేదముయొక్క-_ 

ముఖ్య లవతణము, ఇతర విధములైన సూక్త 

ములందునూ ఈ అభి'చారిక కర్మయొక్య. వా 

సన కొంతమయైనను ఉండకపోదు. (బ్రాహ్మణ 

గారవమునకుగాని, రాజుల జయమునకు 

గాని, భార్యను సంపాదించుకొనుటకుగాని 

అభిచారము ఉపయోగించుచుండెను, అథ 

ర్వవేద మంధత్రములలో నేవేవి యేయే అభి 

చార కర్మశై యెన్సైట్లు ఉపయోగింపవలెనో 

“కృత్యా ప్ర తిహారణాని” 
+ 

౧౬౯ 
Ws 



౭౫౬. అథర్వ వేదము. (సం, ౨. 
౫ 

సూ[త్రకారులు పద్దతు 'లేర్పజ చిర ఇట్లు మంత్రములబేతన్వు (ద్రవ్యముల చేతను, ఏమేమి చేయం 

(కము[క్రమముగ సీ స్త మారణవిద్య (అనిజ్యీ?) దల వె ప్టైన్సోవానినన్ని టిని .నిర్భతీయను జేవత మృత్యు 

బే వా నీదింపక లోజానులలోో జెరిగి యిప్పటి భూత వె ద్యులకుం వతతో -నేశీభవించి, నియు శ్లేశ్యము ద్ధింప 

క పూర్వమే ప్నాశము' చేయుగాక. దిండి సట్టినది! * భి 

చ్, పరపీడాకాగిణియైన' నిర్భతి మాక తు నుల య 

థార్థకర్మను అయ థార్గకర్మగా నశింపంబేయు గాక, 

ఇందృపేరికు కైన 'జేవళలు (మాళ్ళతుండైన) వీని 
'ఛయంకరముగను, మనసునకు నుద్వేగకరము | యొక్క ఆజ్యసాథనమైన పశోమకర్మను. వినాశము? 
గను ఉండును, మేను గగు ర్పొడుచును! | శేయదుర్థ గాత. 

'శ్రాయితులు మొదలయినవి యిట్టిసూ౭క్ష 3. అధిక అధిరాజు అనునట్టి మృత్యుదూతలు 
శిండు ్యేనపకులవలె చెగిరి (శత్రుని) మందడి) 

"ములయందుళహాడ నుపయోగింప్ంబడినవి. నూకు నపకారము చేయందలంచ్లిన ₹[తుని (హోమ సాధ 

౧ శత్రునాశనము నమెన) చేతిని నాళముచేయుంగాక. 
(౨వ కాండము; ౧౯-వ నూ క్షము) ర్య నీకు పెడ౭ిక్క్ళాలు కట్టితిన్సి నీనోయమూసితిన్సి 

౧. ఓఅన్ని! మ మ్మెనండు ద్వేషించున్నో మేమె | అగ్ని దేవుని కోపముచే నీవావిస్సును నాళము చేయు 
వనిని ్వేషింతుమో వానిని నీత్రపస్సు (నంతాపన ళ క్షి) | దును 
కం దొపీంప౦ చేయుము, ౨9. పిశాచ మంత్రము 

ఈ, [ఓ అన్ని | మ మ్మొవండు బ్వేషించునో, మేమె (౨-వ కొండము, ౧౪-న నూ కము) 

వనిని జ్వేపింకు మో వానిని నీహరస్సుబే (సంహరణ 

సామక్థ నము) పారింప్రము, 

శ్యత్రువులను + శంపుమని, కాల్పుమని, 
(వేల్చుమని' కోరునట్టి మంత్రములు మిక్కిలి 

౧, భయమును బుట్లించు నిస్పాలయను పిశాచి 

నిన్కి పరున వా క్యము గలదియు ఎప్పుడును తిండి 

3. ఓ అన్ని ! మమ్మెవండు జ్వేషించున్నో మేమె | పోతును అయిన ధిమణయను వీశాచినిని నశింపంజీయు 
'వనిని జ్వేషింతుమో వానిని నీఅర్చి (దీప్తి చే మాడ్చి ద్దుము, 
చేయుము. క 

ఈ ఓ అగ్ని! మ మ్మెవండు ద్వేషించునో, మేమె 

వనిని జ్యేషింతుమో వానిని నీశ్లోచి (కోక జనన సామ 

ర్థ సము) బే నోశింపంబేయుము, 

ఎన కీ అన్ని! ను మ్మెవండు జేపించునో, మేమె 

వనిని చ్వేషింతుమోా వానిని 'కేజస్సుబే నతేజసుని: 

జేయుము, 
(OU 

, త తుయజ వినాశము ౧ లుభూర్డ్స 
(౭-వ కాండము; ౭_౨-న నూ కము) అచ్చటేో యుండుదురుగా క, 

"౧. "చూరస్థుందైన మాళ్ళత్రుండు (మాకు: జేయవిల౨ ౪. భూతపతి (రుదు ద్రుండు ఆ కోశము చేయు పీ జ్ఞా 
నని)" 'యనస్యుబేతను ,వాక్కుఒ చేతను యజ్ఞో చితము లైన | చినులను ఇచ్చ టినుండి వెడల ంగొట్టుంగాక; ఇంటి * 

BE ౯ 
ళా . గ్ా 

"వీరందటును చండుడను వాని సంతానము, 

ఎప పడును లృకోపళము చేయుచుండు దురు. 

౨. ముగు౦దీయను ఆడుపికాచము కూతులాలా ! 

మిమ్ము కొట్టమునుండియు, ద్యూత కాలనుండియు ధా 

న్యగృహము నుండియు, గృవాములనుండియు వెళ్ళం ష్ 
గొట్టుడుము. 

* 3. అదుగో! ఆథ్రోఫాగమునందున్న యింట్లో 

లొరాయ్యులనయబడు పికా-చినులు ఉండుదురు గాక, 

ఇతరమ్ములెన యాతుధానులును పీశాచినులును గూడ 



సం ౨ అథ ర్య వేదము ౭౫ 

బునాదిమోంద6 గహూర్చుండిన సీకాచముల? నింద్రు(డు 

వ(జముతో నణంగ6గొట్టు గాక. 

౫౬ ఓ సదన్వాయనము లనంబడు దయ్యములా రా! 

మారు ఈభూమితో సంబంధించిన వోకై నను, దస్వుల 

వలనం బుట్టిన వానైనన్కు మిరు ఇచ్చటి నుండి'వెడలి 

నళశింపుండు. 

౬. శీసు)-గామిమైన యశ్వము. పరుగిడినట్లు నేను 

వీనితావులన్ని యు. దిరిగి చూచితిని, మి 'సం్ర్రామము 

లన్నియు 7ల్ఫితిని, కావున నిచ్చటినుండి హోయినళిం 

ఫుండిి ఒసచాన్యులా రా! 

యీకర్మ్శాణొ యనంగ త్రీలపసంబంధించిన 

సూక్తములు, ఈవేద 

మునందు త్రీలను గు 

ఆీంచివచ్చిన సూ_క్షములను - ముఖ్యముగ 

మొదటి యేడుకాండముల యందలి వానిని. 

ఎ త్తి శాళిక సూత్రమునందు నేయేసూ_క్షము 

నెచ్చకెచ్చటనుపయోగించవలయునో సూత్ర 

క_ర్తచెప్పీయున్నాండు, 

5 
౪. యు కర్మాణి 

ఇందలి వివాపహోదిక 

సంబంధమైన మం[త్రములు బుగ్వేదమునుంశి 

తీసికొనంబడినవి. పురుషుని శ్రీని వెదకుట, 

గర్భాదానాది కర్మలు, ఈవేదమునకును, ఇత 

రవేదమునకును సమానములే. ఈవేదమందలి 

విశేషములు, పురుషుడు శ్రీని త్రీ పురు 

వుని వశపజుచుకొనుట *+(౬ ౮; ౬. గ 

౬. ౧౦౨; ౬ ౧౩౯, సపత్నీ "చఛాధనము 

(9, ౧౮), అన్య, ప్రీయొక చక్క(ద నమును 

హరించుట (౧, ౧౯), పురుషుని మగతనము 

+ పోవునట్లుచేయట (౬-౧8౮) మొదలయిన 
ణా 

శ చి 

కర్మలనూ వర్షించు మం(త్రములు “పెక్కు.లు 

౧. భర్హలభించుటకు నుర్శిత్రము క్ష 

(౬ఒ-న కాండము, ౬౦-౫ నూరక్షము) | | 

౧ ఈకన్యక కు 6 బతి నికోర్సి * ఈ బ్రహ్మాచాకికి 

భార్యను కోరి అర్యను (ఆదిత్యుడు) విపితస్తువుండె 

పురోభాగమున వచ్చుచున్నాడు. 
శ 

శ 

Cy అర్యమ ! ఈపడుచు ఇతర శ్రీః వివా 

వకోత్సవములకు బోయిపోయి విసీవినీది. ఇంకం దప్పక 

యికోర నీ లీమె వివాపళోత్సవమీనకుం బోయెద్దరు. 

3. ధాత మోభూమిన్ని _ఆకాళగున్సు నూఠ్యుని 

ధరింెను. (న్వస్వస్థానములయందు నిలిపెను.) ధాత 

యీ కన్యకళు నామె యఖీష్ట మైన వరుని నిచ్చుగాక, 

a7 భోర్యల భించుటకు మంత్రము 

(౬-వ కొండవసీ , ఛా ౨-వ సూక్తము) 

౧. ఇచ్చటికి వచ్చువాని, వచ్చినవాన్సి వచ్చు 

చున్న వాని పేరు తలంతునాూ ; ఇంద్రుని, వృత్రఘ్నుని, 

వాసనని శఠక్రతువును యాచింశోదను. 

౨. సూర్యుని భిడ్డయైన “సూర్య” ను అశ్వినులు 

భార్యగా చతోవను తీ సికొనిపోయిరో ఆత్రోవే 

| నీవు భార్యను ఇచ్చటికి తెమ్ము. అని భగుడు నాకో 6 

జెప్పెను, " 

3. ఖార్యను కోరుచున్న నాకు నోయిర్యద్రుండా ! 

శవీపతి! నోయొక్క_ హిరణ్మయమును ధనమిచ్చు 

నదీయునగు నీయంకుశము బే నాకు భార్యను ఇమ్ము. 

సామనస్యమనంగా మనసుక లిసియుండుట, 

| ఐ క్యాభివృద్ధికి ఈ సూ 

_క్షముల నుపయోగిం౫ 

ఛెదరు. కుటుంబమునం దేమి, (గ్రామము 

౫, సొవమున స్య్యాని 

నందేమి, అందజును వకాభి (పాయులై 

య్౭ణ 
స్య 



లా అథర్వ వేదము. (సం, టీ 

యుండుట యేయీమం[తముల (ప్రయోజనము, 

కొన్ని సూ _కృములలో నై క్యభావ్వమును 

" గుతించి చక్కని బోధకలథు.' కవ కాండ 

మందు 3౦.వ సూోక్షమునందు కుటుంబము 

నందలి వారందజును కలిసి యొక్క_మాట 
శి మాందనుండవలెననిచేయ-బడినబోధ మిక్కిలి 

హృద్యముగ' నున్నది. 

లోను అభి ఛారసంబంధము శేకపోలేను, 
ఏక్యముండవలెనన్న నేమియర్ధిము ? “నేదు 
అనుకొని నట్లు నంద్దజు నను “కొనవలెను, 
చేనుచెప్పి నట్లు అందజు వినవలెను. నాకు 

నందజు వళులు కావలెను” అని భావము. 
అట్లగుటకు మంద్ర తంత్రములు చెప్పబడినవి. 

నభలోని వారిని స్వాధీన పబిచుకొను 
టకు శెండు నూ_క్షనులు కలవు (_౨,౨౭;౭, 

౧౫). ఇవి ముఖ్యమైన వియని యర్థము. 
మొదటిదానిలో “పొకాియను వనస్పతితోం 
1బిలిపతులను జయిం చువిధమును, శెండవ 
దానిలో "సభలోని వారిక కృియు బుదియు, 
వశేమువేసికొనువిధమును ఇెప్పంబడియున్న వి, 

౧. ఐక్యభావాబివ్నద్షకి 
స లెద ళా 

-జ కాందము ; క0-వ సూక్తము) 

౧. మిమ్ము ఏకవ్చాదయముగల వారిగను సక 
మవస్సున లవారినన్సు జ్వేషరహీతు లు౫న్సు చేసెదను. 
అప్పుడు ఫ్రట్టిన దూడను ఆత్ర క్ (ేమించునట్లు మోర 
ets సస ైేమంచుడి, 

న శతు (డు తండ్రికి ననుకూముండగు శాక 
తల్లితో సమానమనస్సు కలవా (డగు గాక 5 కార్య 

ఇట్టి సూ_క్ష్రముల ౪ 

పతితో తేశెవంటి తీయ్యని శాంతివచనములు మాట్లా 
డునుగాకం 

3, సోదరుడు సోదరుని, సోదరి సోదరిని బ్వేసిం 

పక యుండురుగ్గాక $ వీరందటును ఒక్క-తోవం (దొ 

“క_వారును ఒక్కుసని చేయువారును ఆయి కల్యాణ 

వాక్కుులను బల్కె దరుగాత, 

ళో, ఏమం[త్రమునలన దేవతలు చేజం'చేఅం మార్ట్ 

ములంబోరో ఒకరినొ కరీ ద్వేషింపరో యట నమాన 

జ్ఞాన పదమైన (ఐక్యాభొన జ్ఞానము నీయగల) మంత్ర జా (అదర న్టీ స్త 
*) మును మీయింట్లో మనుష్యుల (ఐక్యన్సు రొజు 

జదివెదమః. 

౫ మిద జ్యేష్ట. కనిష్ట భావములలో నొకరి 
నొకరు అనుసరించి సమాన చిత్తము సమాన కార్యము 

సమానస్రావముగల  వారలయి. కలిస్సిచనుండు ; "వేలం 

పడకుండు ; ఒకరితోనొకరు (వ్రీయవాళ్యములు పల్కు... 
చురండు, నేను మిమ్ముసమౌ నశార్య (పవృ త్తికలవారి 

గను సమాన మనస్క్క_లుగను చేసెదను, 

౬, మిరందలణుకలిని (తాగుడు తీనుండు. అందు 

నకుమిమ్ము నేనొక (స్నేహా) బంధనమున౯ గప్టైదను ; 
నాభిని అరలనలె మొరందజను (చుట్టుకూడ్నుండి) 

కలిసి యిగ్నిని బూజంపుండు. 

౭. మిమ్ము నందజను వశీకరణమువే సమాన (పవ్బ 
కీలును సేన్లూన మనస్కు_లుగను, న సమానవ్యా ప్టిగల 
వారిగను చేసదను. అన్ఫుతమును రక్ష్నీంచు చేవతలవ'అె 
మిరు. సయం పౌత్ర స్పమయముల యందును (సర 
కాలము పఏకమనన్కు- లై యుండుండి. 

3 నభాజయమునకో 
(౭-న కాండయు స ౧.౨౩-వన నూక్తము) 

ల. ప్రజాపతికి. ౧సాతు లైన స సభయ్యు గమితియు * 
కస స్కై నన్ను రక్షీంచుదురుగాత, శాకుంగాన 

“సభా యనలగా “వదుషుల సమావవు, సమత 
* సంగ్రామాణ జనసభి యని సాయణా 

యనంగా 

ల, ఆ 



నం 2+] "అథర్వవేదము రకా 

ఆలూ. న. " సు... య ఎఎ ల న wwe rem 

వచ్చినషా డెల్ల నాకనుళూలుండగుం గాక ఓ తండ్రు 

లారా! సభలో నీను వారువదనములు పలి*దను. 

౨ సభా! నీపేరు 6నరిష్టా! (అలంభున్లీయ) యని 

యజుంగుదును, ఈ సభలోని సభొళదు లందటును 

నాతో సేకీభవింతురు గాక, 

8, ఇందలి" సభ" సదులయొక్కు- నర్బస్సును, వ్జ్ఞా 

నమును నేను తీసికొనుచున్నాను, ఈసభయందలి 

యందణలోనుు ఇందా ! నన్ను 'భ”గ్యవంతుని (జయ 

వంశంని) చేయుము. ॥ 

ర, ఓ సఖభొసదులారా |! 

ఫె యున్నను, 

మిోమనసు ఇతర ఖ్ర ఆస 

ఇచ్మటచ్నట బద్గమెయున్న ను 

మా'వై పునకు 6 బ్రప్పదకు ఆవే నాయందు రము. 

"గాత్ర, 

8 కోసనాంతికీ శ 

(కద కొండము, ర_ఠ-న నూ కము) 

౧. ఏంటినుండి (తౌటిని దింపినట్లు నీన్ఫాదయము 

నుండీ కోపమును తీ సిజేయుచున్నా ను. ఇందువలన 

మన మేక మనస్కు-ల మె స్పే పహీతు లవలెం గలిసిమెలసీ 

యుందుము, 

౨. స్పేహితులవలె నుందము. 

"పెద్దబండ్య క్రింద. 'బెట్టుచున్నాను. 

నీకోవమును తీసి 

3. నీకోపమును నామడిమతోను, పాచాగ భాగా 
ముతోను (తొ క్కెదను, ఇందువలన న్లీవు పరవకుండవె 
మాటలాడవు, నాచిత్తము (ప్రకారము నడి చెదవు. 

రాజునకు, రాజ్యమునకు , సంబంధించిన 

సూక్తములకు రాజ 
౬ రాజ కర్తాణి ం 

కర్మాణి యని చేరు? 

రాజ్యాభిషేకము  (క-ర)) రాజు యశోఖి 

వృద్ధి (౬-3౯), ఇతర రాజులను వశపజచు 

కొనుట) సార్వభామత్వము (ర-౨.౨; ౬) 

ర; ౭-౮౪), "యుద్ధ ములో జ్ఞయము (౮- 

| పారన 
' థి 

త్రాగి యో మునకుంబోవునప్పటి మం(త్రములు 

(౬. బి, యుద్ధమందలి సాశుప 

లకు మం(త్రముటు౧. -౯-౧౦); ; యుద్ధదుందుభి 

పీశాణబాదు 

మొదలయిన విషయములు) ఈ 
? 

సూ_క్షముల యందుండును? ఇట్టిమం[త్రముల 

వలననే రాజునకు అథర్వ పురోహితుడు 
+ 

కం జక తప్పక యుండవలయునన్న యాణారముపుట్టి 

యుండవచ్చును. యుద్దములో” బాణములు 

తగణిలకుండ నుండుటకును" ఏవిధమైన దెబ్బ 

తగలకుండుటకును, మంథశములు కలవు, వీని 

నన్ని టికి  కౌళికసూ(త్రములో 

విధాన క్రమము లేర్చర్చంబడినవి. 

౧. నర్చన్సు, నామర్థ సము కావలయునని 

(౬-వ కొండము ; కరొ-వ నూ క్షము) 

(౧౮-౧౫1) 

౧. నీంవామునందుు, పెద్ద పులియందు పౌమునంను 
అగ్సి యందు (వాన్మాణుసేయందు, నూర్యునియంటు 

నున్న దీ షి మాకు(ంగల్డుం గాక, సౌభాగ్య యు క్షయ్సు 

ఇందోనిం గన్న దియునగు జేవి వర్చస్సుతో మము శ్ర 

జేరో-గాత. శ 

౨, వీనుంగునంద్పు చిబుతపులియందు, బంగారము 

నంమ్క నీశ్ళయందుు పశువ్రులయందుు, మనుహ్యులయందు 

నున్న దీ_ప్టి మాకుంగల్దుంగాక, సౌభాగ్య యు_క్తయ్య 

ఇంద్రుని. గన్న దియునగు దేవి వర్చస్సుతో మమ్ము. 

జేరుంగాత. 

3, రభమునందు, పాచిక లయందు, ఆంబోతుబలము 

నందు వాయువునందు వర్ష మనంద వరుణునిశ్లోవ క 

బలమునందునున్న దీప్తి మూకు6 గల్జు గాక, సౌభాగ్య 

యు_క్షయ్సు ఇం(దునింగన్న దియున గు దేవి వర్చస్సుతో ఇ 

మమ్ము; బేరుంగాత, 

ర క్షు తియునియంద్యు (మ్రైోయుచున్న) దుందుళ్ళి 

యందు, అళ్యముయొక్క బలమునంద్భు పురుషునిఉచ్చ 

| + ౧౭౩ + క! 
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అథర్వ వేదము (సం, ౨ 

ధ్వనియందు నున్న దీ ప్రీ ప్పి మాకు( గల్లం గాక సౌభాగ్య వ్రావ్మాణులక్షు సంబంధించిన సూక్త 
యు_క్షయు, ఇం దున్ని గన్న దియు న నగు'దేవి నర్బస్సుతో 

వమ్ము. జేయంగాత, 
a 

2 శత్రు'సే సనక మోహము కల్లించుటకు 

నీ (కి కొర్ణిడము 3 ౧-వ సూక్తము) 

౧ విద్యాంసుండైేనయగ్ని మా శ్యతువులమిోందికి 

= నెత్తిపోవును శాక; ఎక్కువహింసకుండైన శృత్రునిం 
గాల్బు గాక, సర్వజ్ఞ డైన యగ్ని మాళ్ళత్రువులను 

జేతులు చేనివారీగం జేయును గాక, 
¢ 

9, ఓయుగునై గులైన మరుత్తులారా ! ఇట్టి యుద్ధకర్మ 

యీందు' మీరు నాకో సాహాయ్యులు కండు, ముఖ్యముగ 

క్షతు వుల మో ౬దికింబోయి గాల్బు(డు. అ స్లేజయార్థమై 

'వేడంబడిన యానసుగణ దేవతలు మాళతువులను జంపు 

దురుూగాక, నీరిదూతయు, వి ద్వాంసుండును, అయిన 

యని కూడ శృతువులమిోందికి దాడివెడలును గాక. 

3. ఓ మధువన్ !వృత్రహంతశా! ఇంద్రా! అన్ని! 

శతు సేనలను గాల్బుము. , 

ల, ఓయిందుండా ! జండు గుజ్జముల బే శ్రీ ఇయు 

గా లాగయబడుచు నీరథము శత్రువులను సమోవీంచు గాత, 

. నీవ జము మ్వాళ్ళ తువులను మిక్కిలి హింసీంచును గాక, 

ఎదురుగవచ్చువారిని "వెనుకనుండి వచ్చువారిని పాజ్డి 

పోవువారిని జంపివేయుము, నిళ్చృయముగ నున్న వారి 

చిత్తమును గార్యాకార్య క్ఞునముశే నిదిగం జేయుము. 

౫౬ ఇందా 1 శత్రువుల చేనను విమాఢచి త్తమ కల 
దిగ6 జేయుము, అన్ని వాయువులను గలిపి (వారి 

మీదికి బృయోగించ్సి. శృతు సేనలను చెల్లా చెదరు 

శేంయుము. 
అ 

౬. ఇందుడు (శత్రు) సైన్యమును మోహింపం 

జేయును గాక, మరుత్తులు బలముచే దానిని సంవా 

రింతు రూగాత ; అన్ని శ తువ్రల శే త్రమలను "డిసి 

కొనునుగాక, ఇట్లోడి యామైన్యము తిరిగిపోవునుగాక. 

PS 7 a] a 

ము లీ వేదమునందు? 
2, (బూ వాణులకు 

కలవ,అందు( 
'సంబలధించినపి" చెక్కులు లను 

గొన్ని 

ఇతరుల క్రందణకంకు 

(యాహ్మణులధికులనియు; నితరులక్రంద జక్రం కొ 

వారికి వాక్కులు పెక్కులుకలవనియు నథర్వ 

కాల సొార్మాణకాలము వణకు స్థీరపడిపోయి 

నది! పురోహితుండందటఅక ంటబునెక్కు-డనియు, 

నతని మదూలముననే రాజునకు యుద్గములలో 

జయము కలుగుననియు, నాతనికి నితరశుభం 

బులన్ని యు సమకూరుననియు నొకసిద్దాంతే 

మును స్థిరపజచిరి (8-౧౯). ఇట్లు పురోహిొ 

తునిగాని, (బ్రావ్మణునిగాని పొగడినసూ క్త 

ము లీ వేదమం దచ్చటచ్చటం గానవచ్చును. 

(బ్రాహ్మణ సంబంధమై మణియొక విధమైన 

ఆజూర ములు, 
గం ఇథి 

కొన్ని శా వార్ధములు,. 

సూక్తములు, (బ్రాహ్మణులకు చానమాయుట 

యితుర్చులకు విధియనియు, అట్లిచ్చుట వలన 

మిక్కి_లి “పుణ్యము కలుగుననియు!( జెష్వునవి 

(2.౧౦౩) కలవు. ౫-వ కాండమందలి ౧౧-వ 

సూక్షమునందు అథర్వణుండను బు పి.కినివరుణ 

చడేవునకును జిలిగిన సంవాదముకలదు. వరు 

ణుండు మొదట అథర్వణునకొక ఆవునుదాన 

"ముచేసి, మరల తీసిపొనవలయునని యత్నిం 

చెను, అందుపై అథర్వణుండు, ఇచ్చిన చాన 

ము మరలపుచ్చుకొను పీనిష్టుల నిందించి, 

సి .వట్టివాండవు కావలదనిఇెప్పి తనయావును 
చ్వాను_ దీసికొని, అన్ని సభలలోను వరు. 

గ 

ఛా ళ్ 



~ 

అ) 

సం. ౨. ] + అథర్వ వేదము 60౬౧ 

ణుండు గొప్పదాతయని చెప్పెదనని యొప్పు 
థొనను ! 

66 బ్రాహ్మాణు(డువచ్చి చడిగిన తోడే 

ఆవును దాన మిాయవలయును. అట్రీయని 

యొడల నన్ని చూయాపదలు సంభవించును, 

బువీ.పుత్రులువచ్చి దానమడిగినతోడ నేఆవును 

ఈయని వాండు చేవబ్రాహ్మణుల కోపము 

నకు. చా(తుండగును, బ్రాహ్మణు డడిగిన 

యావు తన 3ంత యుపయోాగకరమైనదై నను 

దానిని ఇచ్చి తానువేణు అవును జూచుకొన 

వలసిన చే, ఆవు (ఎవరిదిగానై న నుండనిండు) 
(బౌహ్యుణులకు దాచుకొన్న సొమ్ము. గావున 

నెవరియింట నది పుట్టిననేమి ? వారువచ్చి 

యడిగెదరు. ఇట్లువారు తమ ధనమునడుగు 

టే వచ్చెదరు. చేవతలు (బ్రాహ్మణ ముఖ 

ముతో ఆవునడిగదరు. ఈయనివాని మోద 

వారికందటజుకుం. గోపము” అని ౧౨-వ 

కాండమునందలి రో_వ సూక్తమునం దు. జెప్ప 

బడినది. ఇది పెద్ద సూ_క్షము. (బావ్మాణు 

లకు. (బపంచమందలి యన్ని ఆవుల మో 

దను హక్కుగలదన్న యందలి వింత వాక్య 

ములు మాత్రము మోందయజూపంబడినవి ! 

పె దానములుగాక ఓదనదడానములు “పె 
క్కు.లు చెప్పంయడియున్న'వి. ౧౧-వ కాండ్ 

మందలి ౧-వ సూక్షమందు (బహోదనము 

ను ౧౨-వ కాండమందు స్వర్షోదనమును 

వర్శింపంబడినవి. ఈ ఓదన దానమునందు బం 

గారము మొదలయిన దత్నీణలుకూడ నిచ్చు 
స 

శ్ర న్నది, 

చుండిరి. * యజవానునీభార్య యన్నము 

వంశీ , దానముచేయుచుంథెను. తరతరము 

వారును ఈ బ్రహ్మో్మోదనమను సవనవి శేషము 

చీయుచుండిరి, “ఆాతలు, +ము'క్రొతేలు, పదు 

నై దుతరములనుండి యూన్మూద్నమును వండు 

చున్నాము (౧౧-౧-౧౯) అని చస్పంబడీ యు 

ఇట్టి దాన(క్రుతులన్నితు కౌళికి 

సూ(త్రమునందు నొక్క_చోటిక్లిః డేంబడినవి. 

బఖ గ్వేదాదిక ములయందూను (చాహ్మణులకు 

చానమిోాయేేటను గుణించి డానక్టుత్తులు 

కలవు, అవి ఆయాపట్టున వర్షింపంఖడును= 

(బ్రాహ్మణులకు నపకారము చేయణహాడ 

దనియు, అట్లు చేయు వారికి 'బెక్కువిపత్తులు 

వచ్చుననియు. జెప్పెడి శొపాదులుగలవి (బా 

వ్యాణుల గుతించిన మూండవ విధమైన సూ _క్ట 

ములు. (-బావ్మాణుని యావును అపహరింపం 

గూడడనియు (౫-౧౮), 

భార్యను అపహరింపంగూడదనియు. (౫-౧౯ 

జెప్పెడు సూక్తములలోం గొంత భాగము 

(శింద6 'బెనిగింపంబడీనది. దానిని జూచిన 

సీ సూక్తముల స్వభావము గోచరవగును. 

బ్రాహ్మణుని భార్యసంబంధమైన . స్తూక్తమం 

దలి విషయములు వివారణీయములు, దానిని 

బట్టిమూడ నాకాలమందు; కన్యలు తక్కువ 

యనియు, భార్యదొశెరకుటయరుదనియు, ఒక్క 

తని పొరపొటునగాని బలవంతముగా గాసి 

._బొహ్మణ తత్రియ వైక్యళూ(ద్రులు పెండ్రి 

న్సీగానే యుండునది 

బ్రాహ్మణుని 

యూాడిన నది(బాహ్మణపష్రు 

౧౭౫ 
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యనియు, నూహీగోపవలసియున్న ది ఇప్పటి 

మనకు నిని విచ్మిత్రములై న సాంఘికా భార 

* ములుగ. గన్పట్టునుగదా | 

ఒకసూ క్రముస్తందు (౫-౧౯) “వె తథ్యుం 

డు, సృంజయులు అనువారు ఆకాశమువటుకు 

రాజ్యముక్రబవారయ్యును, భ్ థగువునకు నప 

“కారమువేసి నాశమునొందిరి, త అ శి త ఇ 

మందు (ావ్యణు(డు బాధ చందునో డానికి 

గొప్ప ఆపత్తుసంభ్యవించి, అట్టిపాపము చేస్థిన 

వానికి చెట్లుకూడ సీడనీయవు. .. .శావ్మా 

ణుని ధనము విషమే. (యాహ్మణుని బాధిం 

చినవానికై దేవతలు వీను?సమోాంది నీళ్ళను 

వర్న అిచిరి” చా "ాధ పెటు టి అని (౮ హ్మణులనిు థ్ పెట్టు 

వాని విషయము చెప్పంబనీయున్నది. 
మా 

చనా నికొనయ చాహూణుని యావును దీసికొనళభనాడదు 

(హన కాండము 3 

౧ 

భైరవీ నూ కము) 
౧. ఓరాజా ! ఈయావ్సను నీకుతినుటకు దేవతలు 

ఈయలేదు. ఎవరును తినందగని యా (వాహ్మణుని 

యావును (మింగంగోరకుము. 

అ. ద్య్యూతుమువలన "మోసపోయి తనను తాను 

కీడిన పాపాతు దైన రాజు, కవండు నన్ను బ్ర బతుక “ 

నిమ్ము 3 3 శేప్ర చచ్చిన జళ్తును అని తలంచి (వాహ 

ణుని యావును భతీంచును. 
© 

* * * # శ 

౬ శరీరము నందు (శ్రేమకలచా6 డెవ్వండున్సు 

అన్నివలె నంటరాని (ావ్నాణుని జీ=ంసీంపరాదు. 

ఎందుకనగా సోముండతనికి దాయాదు(డ్చు ఇంద్రుడు 

వానిని కీడునుండి కాపాడును 

° గి ల 2. ఏమూర్జుండు నూటు "గాలములుగల ఛాత్మా 

ణుని యన్నము (ఆవును) తిని యది రుచికరముగనున్న 

దని యనుకొ నునో వాండ్దు దానిని వారించుకొనలేండు, 
re 

రొ శ్యావ్మాణుని | నాలుక వింటి తాడుగను) వా 

క్కు శరమ మొనగను వాజ్నాడిక, దంతములు, తప 

స్పంజాత మైన ఆగ్నిగను మారును. ఇట్టి సాధనములబే 

(వావ్మూణూడు జేవనిందకులను కొట్టును. వానివాణ 

ము సాదయము( చ్లాకును. ౩ 

ఖల * * లి # 

౧౦, వేలప్రజలమోంద రాజ్యము చేశినబారును పది 

వందలజనము కలవారును అగు వై తవావ్యులు (వాన్మాణ 

గోవును భక్షించి నాశము జెందిరి. 

ఛి “x న * ఖః 

౧౫. ఓరాజూ ! గోపటే! వివముఫూసిన బాణము 

వలెను, పొమువలిను (ఛ్రాన్మాణుని ఎొణము (భయం 

కరము), దానితో నాతడు శత్రువుల నంపహారించును. 

ఖ్రాస్తాణునిభార్య నపహారింసఢనాడ దు 

(౫వ కాండము ; ౧౭-వ నూర్హేము) 

x # శి వ 

౨. సోముడు మొదట (వాహ భార్యను 

వెరముమాని తిరిగి యిచ్చి వేసెను ; ఆమెవెంట వరు 

ణుండు మ్మితుండు వెళ్ళినార్యు అన్ని హోతమై యామి 

భేయిపట్టు కొని "తెచ్చెను, 

డ్రాన్ 

ఫి 3 శ 

౬. దేవతలు తపస్సానరించిన 'స పరులు, అపవారింప( 

బడిన వ్రావ్మణఫ "ర్య భయంకర మెనదని చెప్పిరి 

ఆమె 'స్వర్షమందుగూడ? గల్లోలము పుట్టించును. 

వ x 

౭, గర్భపౌతములు, పశ్యాదుల నాళమును) వ్రుట 

పరస్పర నినాశమునూ ఈవిపత్తుల నన్ని టిని (ఖావ్మణుని 

భార్యయే చేయును. 

* ౮. పూర్వమందు ్రీగో పదిమంది య(ఖాన్మాణ 

పతలున్నన్సు (వావ్మాణుండు దాని కర గ్రవాణము 

చేగాెనేని వాడే దానికిభ_ర్ద. 

గా త్తావ్మాబుండే. దానిభర్త.. తమ్మృతియుండు 

కాడు వెశ్యుండు కెండు. ఆని సూర్యుండు అయిదు 

విధముల, మూభవ్రలన చెప్సెను. 
య్ జ. 

టో 
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౧౦. శ్రావ్మాణుని భార్యను దేవత లంంతిరీగి యిచ్చి 

చేసిరి; మనుష్యులు తిరిగి యిచ్చివేసిరి; త్యత్రియులు 

సత్యమును (గ్రహించి యామెను తిరిగి యిచ్చివేసిరి. 

* * ¥ తె # 

౧౨. ఎవనగిరాజ్యమంస (వాహ్మణునిభొర్య అజ్ఞాన 

వశమున నిరోధింపం బడునో వానిభార్య నూర్టురిని 

కనునది కాదు, కల్యాణి కామ్సు వానిపక్క.మో (దయ బడు 

కొనదు 

౧౮. ఎచ్చట (వావ్మాణుం డొకర్నాతి భార్య 

లేకుండ దుఃఖముతో వసించునో యచ్చటి (ఆరాజు 

యొక్క నాజ్యమర్శదలి) పశువులు క ల్యాణ(ప్రదములు 

కావు) ఎద్దులు కాడికి మేకొనవు. 

ధనథాన్యాదికముల యభివృద్ధికొఖకుం 

బుటిన మంత్రము లీ 
ర 

శీర్షిక క్రిందికివచ్చును. 

“అదికావలెను, ఇదికావలెను: దానినిమ్ము; 

దీని నిమ్ము అని కోెడిమం(త్రములన్ని యు 

నీజాతివే. ౧_౨-వ 'కొండముగాక యిట్టి 

సూ_క్షము లథర్వవేదములో నై దవ వంతు 

కలవు, బుగ్వేదము మొదలుకొని) శౌళ్ళ 

గృవ్యానూ(త్రముల వజకును వైదిక వాబ్మ 

యమంతయు ఈ “పొప్టికాని కర్మాణి 

అనువానిచే నిండియున్నదనిశ్గెస్ప వచ్చును. 

ఇలు వాకిలి, పొలము వర్షము; పెరు పంట; 
౧౧ యె (Can 

ర సౌస్నీకౌని 
లు 

ధనము ధాన్యము; పశువులు, వర్తకము; * 

ద్య్యూతము మొదలైన యెహిక సంబంధ 

మైన సంపత్తు రావలెననియు, అభివృద్ధి చెంద 

వలెననియు మానవుల కంద జుకులగల యభి 

లావ యాశకారిమందు నీసూ _కరూపముగ 

| 

వెలువడిశది. గృహనిర్మాణ సంబంధమైన 
సూ క్షములు (3-౧౨; రర “కాలున (తన్వి 

'యేటి నీళ్ళను "(త్రిప్పునప్పటి మృం(త్రము (క. 

౧క), పొలముదున్ను నప్పుడు (8-౧౭౬), విత్తే 

నమః వేయునప్పుడు (౭౬_-ఉళ_౨), పంటజబాగు 
గంబండుటకు (3-౨౯ వర్షము ' వచ్చుటకు 

(౮-౧౫; ౬-9౫౨; ౭.౧౮)“ పశుసంరత 

ణమునకు (ఇ-౫ీ౯), తప్పిపోయిన దూడతిరిగి 

నశప్పటకు (ఈ-935౮)) దూడీసై ఆవుకు (పేమ 

కోల్లుటకు (జి.౧ర౧); దొంగలు పులులు 

పశువుల దీసికొని పోకుండనుండుటకు. (౮-3) 

జెప్పంబడిన స్తూ_క్రములు చూడదగినవి, 

ఆరోగ్యము, ధనము, అ భివృద్ధికల్లుటకును 

అనిష్టములు తొలంగుటకును, సాథభారణము 

గా వాయంబడిన సూక్తములు సక్కులు 

కలను. ధనసం బంధమైన సూక్తములు మూా(డు 

(౧-౧4; ౨-౨౬; ౧౯-౧) సాం(శావ్య 

హావి; -కాలవుందు నుపయోగింప(బడును, , 

నివి సంపత్ సర్వస్వము నిచ్చునంట ! 

౧. నవగ్భహా ప్ర, వేశమంత్రము 

(కన కొండవట ; ౧.౨౨-న నూ క్టము) 

౧. ఇచ్చటెనే నేను స్థీరమెన శాలను నిర్మించితీని. 

ఆది న్ఫుతమును, (సంపత్తునుు ఇచ్చుచు శేమముగ 

నుండును గాక, ఓకాలా (గృవామా)! మేనుందటను 

వీరులమ్రై సువీరుల మై, జరిస్టవీరుల మై (రోగరహిత 

వీరులమై నీలో గాపుదముందుము. 

౨. ఓశాలా! నీవు ఇచ్చటనే అసంఖ్యాళ్వములు, 

గోవులు గల దానివి గను సూనృతవతి విగను, ఊస్టస్వతివి 

గను (పృభూతాన్న వతివిగన్సు, ఫఘృుతవతివిగను, పయ 

3 nee 
| గ్శ 
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స్వినివిగను ధు)వవె (అచలవై) యుంజ్కి మాకు 

మిక్కిలి సౌఖాగ్యమ్ము కలుగజేయుము. (ఓ 
ళ్ ళు ౯ 

* 3. ఓళాల్యా! నీవు (ప్రశస్త స్త్ర్రభములు కలచానవు, 

గొప్పకప్వు క ల దానవు.4 సవి[త్రమెన ధాన్యము గలదా 

నవు. వత్సమ్ము అకుమారుండు సాయంకాలము తిరిగి 

వచ్చిన "పాలిచ్చు యావులు నీయొద్దకు సచ్చును గాక. 

* ఈ (గృవచిర్మాణ పద్ధతు లను జక్క) నెతిం 

తోడను. చేతితోజీను నింపుదురు గాత. రాజైన 
ఛగుండు మాకృషిని బాగు చేయుంగాతో 

. 

౫. మాననీయుండగు వాస్తుపతి భార్య వెన యో 

కాలా 1 నిన్ను శరణాగత రత ణివిగన్కు సుఖకరివిగను 

డేవతలు పూర్వము నిర్మించిరి నీవు జ్చీణాచ్చాదన కల 

దాన్నవె మాయెడల. (బసన్ను రాలవుకమ్ము. మాకు 

వీరులను థనమున్సు ఇమ్ము. 

౬. దూలనూ 1 నీవు[కమమైన పద్ధతిని శాలా 

మధ్య స్తంభము ఎక్కు. ఉ్యగుండవై మాళ్ళత్రువులను 

'వెడలంగొట్టుము, నీయందు నిబవానముండువార్కు ఆర్హులు 

గాక యుందురుగాత. మేనుందజఅము వీరులము, 

'నూెటండ్లు (పితీకియుందుము. 
ళా 

౭, ఈయింటికి తరుణుండైన కుమారుడు ఆవు 

లతోంగూడ వళ్సీల్కు మధునుతో నిండిన కుండలు 

పురుగుతో గూడిన కలళములు వచ్చును గాక, 

రా ఓయా:డుచాన ! చతితోనిండి యమృతథార 

కారుచున్న యీకుంభమును తీ సికొనిపో, (తాగువారికి 

నమృతము పోయుండు. ఈశాల (కౌతస్యా_్రకర్మను 

రక్నించును.చోరాశగ్నా నది భయములవలన రతీంచును. 

౯ రోగములను బోంగొట్టు నీ జలమును చేను తీపి 

కొని షోవుచున్నాను. అమృతమైన అగ్ని తోంగోడ 

చేను నృవామా. ప్రవేశించుచున్నా ను. - 

« 
సవిత వాయువు ఇందుడు, బృవాస్పతి, యాయిం 

టిని నిర్మించుదురు గాత. మరుత్తులు దీనిని ఉదకము | 

క్ి బీజాభివృద్ధికొణుకు ఖః 
“ (జూవ కొండము ; -౧ఈ-౨-వ సూక్తము) 

౧, ఓ ధాన్యమా ! లే (ఎత్తు పెరగమ్సు, అశేకవిథ 

| ములు కమ్మ (అభివృద్ధి కమ్మ), స్యమహిమచే లోక 

మందలి పాత్రల నన్నిటి నింపు, అకాళమందలి పిడుగు 

నిన్ను నాశనము చేయకుండును గాక. 

2 ధాన్యరూపక దేవా ! మేము నిన్ను (పాక్థించి 

నప్పుడు విని ఆకాశమంత యొత్తుపెరుగుము. సముద్ర 

నుంత అక్షుయముకమ్ము. 
f - 

గని థాన్యముగల వారు ఆగుదురు గాక. ధాన్య 

ఛాచుల్కు అక్షయమగు 6 గాక నిన్ను నిచ్చువాండును, 

' అకుభవించువా(డును అక్షయధాన్యవంతుడగుంగాక . 

ధోమపరిహారార్థ ము చేయుకర్మ (పాయ 

కా, (పాయిశ్చిత్తాని 

| 

| 
3, ఓధాన్యమా! నీ సేద్య గాడు అక్షుయులు (తర 

| 
| 

నిత్య(ప్రవ_ర్హనమందును 

నిత్యకర్మా చరణమందును, పెకళ్కులోపము 

| లుండవచ్చును. వానికి (పాయళ్చిత్తము 
| 

| లుండ వలను, తల్లిదండ్రుల విషయమై 

| యాచరించిన పాపములు (2.౧౧౬); 

ముణము నెగంగొట్టుట (౬.౧౧౭), మరుపు 

వలన జరిగిన దోషములు (౭2,౧౦౬); 

నిలుచుండి 'మూతోగత్సర్ణనము జేయుట 

(౭,౧౦౨); తృమ్ముండు అన్న కంటు బూ 

రము _వివాహమునేసికొనుట. (౬.౧౧..౨- 

* ౧౧99 మొదలయిన స్యా చరణ మండలి 

దోషములకు (యోయళ్చిత్తములు 'పెక్కులు 

చెప్పబడి యున్నవి. ఇట్టిమం(త్రముల పఠిం 

చుటయీ (ప్రాయళ్ళిత్తము. ఇట్టివిగాక యజ్ఞ 

* విత్తనమ్ము -చల్లునప్పుడు చది ఇెడు నుంత్ర్రముం " 

. Me 7 (a Cag 
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యాగాదికర్మల యందుంగలుగు శోపముల 

వలన6 గలుగునట్టి దోవములు పోవుటకన్రై 

యెన్నియో సూక్తములు, రచింప్ల(బడినవి. 

ఇట్టివి రం నసూ_క్రములకంక్షై నఫ్కడుగల్నవు, * 

౬-వ కాండమునందు (౧౧౦-౧౨౧) పం 

(డెండుగలవు. సంహితలోని 

ములలో నవి (ప్రాయశ్చిత్త విషయములని 

స్పష్టముగ లేకపోయినను, తరువాత" వెలసిన 

సూ[త్రకారులు (ప్రాయశ్చిత్త (ప్రకరణమును 

నెక్కువగంబెంఛిరి, వై తాన సూత్రమునందు 

ప్రాయశ్సి త్త విషయమై ఆటు కండికలు, 

ఉన్నవి. 
ఇవన్నియు మానవులు చేయుదోవము 

లకుం (బాయశ్సి త్తృములు.మోననవుని దోవము 

లేకయే సంభవించు పాపములకు (౬,౬9౩) 

ఆధివ్యాధులకు (౬.౧౧౦),దుస్స పష ములకు 

"పెక్కుసూ క్ష 

శి 

(౬.ర౬; ౭,౨5), దుష్టపత్షులు ముదలయి 

నవి కినంబడిన శకునములకుం (2.౨౯) 

గూడ (చయాయళ్చి త్రములు చెప్పబడినవి. ఇ 

ఆగ్ని a ధి 
రొ 

౧. పాప సరిహా రార్భము (సాయక్సి త్రము 

(ఆన కొండము, ౧౧౩-వ నూక్షము) 

౧. జేవత లీపాపమును | త్రీలౌ (చేవతౌవిశేవము) 

మోందంగడిగరి, (తీత ఆపాపమును మాననులమో౭దC 

ఛాజినై.చి కడుగుకొనెను. * కౌవున 

(పొపటేవత) ఆశించెను. మంత్రములతో చేవతలు దానీని 

పోగొట్టు దురుగాత. 

నన్ను (గహ 

౨. ఓ పాపమా! కిరణముల (బ్రవేశింపుము , 

భూమములోేనికి( బొమ్ము. -మేఘుమునందు. జొరం 

* బడుము. మంచులోే6 జేరుము. నదులమో6ది నురుగు 
ఇ 

~ 

ఇ క! 
౧౭౯ 

ఆమా 

లోననలిహి పొమ్ము జ ఫూషన్ | భూిణవాక్యజే సన 
వానిటోసముయోలగట్టము న. ra 

కి త్రితచే రకమ హాశవ్రేన్సి పాకము క 

పం చెంండుచోట్లం బెట్ట (బడినద్యి కౌ 

(పొప దేవత) పట్టు కొన్న యెడల “స జలు ము 

లతో దానిని బోంగొట్టు దురు గాత. 

౨, దున్స్వస్ప దోవ. నివ త్రి తి ఫొ ప్రాయక్చి త్త త్తు 

(౬- వ కొండము; ర౬- వ నూ శ్లవవి) 

తో 2 

శ 

౧ స్వప్నమా ! నీవు చచ్చినడానవు కావు ; 

(బత్తి కిన దానవు కావు, నీవు దేవతలు బంగారుకడు పువు. 

వరుకొని (వరుష్ణునిభార్య) నీకుతల్లి 3 యముడు నీకు 

తండ; నీ పేతు అరరు. అ + 

యొ క్రీ స్వప్నమా | నీపుట్టుకను మేమెటుంగు 

నీవు దేవ తా్యస్ర్రీలకు ఫ్యుతుండవు. యమునికి 

నీవొక సాధనము (కరణము. నీవు అంతకుండవు, 

మృత్య్యువవు: ఇట్లు నిన్నూ మేము చక్కు. నెబుంగు 

దుము. దుస్స్వప్న భయమునుండి నముమ్మురకీ ౦ వ్రుయు. 

3. అప్పు పదు నాలవ సొల్కు ఎనిమిదవపాలు, 

అంతయు, నిచ్చి వేయు] సురా అట్టే దుస సృ్వప్పదోషము 

లన్నియు మాశళత్రువులకు నిచ్చి చేసెదము, 

సృష్టియందలి స్వాభావిక శోళ్లలను వర్ణి ం 

చుటయు, వానిని బటి సృష్టికి రయొక్క 
బు క్ర 
గుణాదుల నూహించి 

న్గుతించుటయు మా 

నవజాతికి సహాజము. 

సూర్యు(డు, ఉవస్సు; మేఘములు మొదలైన 

వాని శోభలు బుగ్వేదాదికములలో వర్ణింప 

బడియున్న వి. 

చుము ; 

౦ సృష్టి, తెక్త్వే 
నూ కములు 

ములు, తంత్రములు మొదలై న నానితో ' 

నిండియున్న అథర్వ వేదములోంగూడ నచ్చ 

టచ్చట నిట్రిపవ్మిత్ర మైన వర్ష నముల జూచిన 
రు ౧ ౯ 

* 



శee అథర్వ్యవేదమ్యు' (సం. క 

మనస్సునకు నెంతయో యానందము శలు 
¢ 

గును. ఇట్టి మర్గిత్రము లీ వేదమునందెట్టు 

వచ్చెనాయని యాశ్చర్యమూికూడ కలుగును! 

స్వాభావిక నై చిత్యమును వర్షించు సూక్త 

ముల్లు కొన్ని ఉన్నతములై న కవిత్వస్ఫూ ర్తి 

నిదర్శనములుగ నుండును. ఇట్టి వానిలో 

“పృథ్టిసూ క్ర మను నది మిక్కిలి కొని" 

యాడందగినడి. ఇందు మనకు సర్వవిధముల 

నాభూర భూతమైస్ పృథ్వి స్తుతింపంబడినీది. 

ఇది యబువది మూడు ముక్కులుగల 

పెద్ద సూక్తము. ఇశ్లైఅంతరిక్షము (౧.౩౨) 
సూర్వు(డు (౧౩), మొదలగు , (పకృతి పదా 

ర్థ్రములు చక్కగ స్పుతి రూపమున వర్తి 0ప. 

బడినవి, 

ఇట్లు స్వభావ వన్షనములుగాక పరత్రత్త ( 
విచార సంబంధమైన “సూ కములు గూడ 

గలవు. ఉపనిషక్తులలోం గానవ చ్చెడియుచ్చ 
తరమైన శక్త విచార మింధుగానరాదని 
వేజుగం జెప్ప నక్క_ణిలేదు, బు గ్వేదమ్ము 
లోను వలెనే అగ్ని, ఇం[ద్రుండు ద్యావా 
పృథివి; సవిత, వరుణుండు, ఉమస్సు మొదలె లైన 

చేవతేలు, ఈ వేదమునందును సో త్రములను 
బడసియున్నారు.  పీరిని వేటు వేటు చేవన 

జీ 

లుగా బొగుడుటయేకాక (ప్రపంచమంతకును * 
పకక్రర్హయున్న కైంచి, యాయాది మతత త్త (ము, | 

* ఒకప్పుడు సూర్య రూపముగను (౧౩-వ 

కాండఘ్బు, ఒకప్పుడు కాలరూపముగను 

(౧౬. ౫కు గరా, ఒకప్పుడు (బవ్మాచారి ' 

శ్ 

రాను చవల తంత మనిం జాలని నాతో. 

రూపముగను (౧౧. ౫), ఇట్లు వేశ్వేటునామ 
ములతో స్పుతింపంబడియున్నది. (బహ్మభారి 

సూక్షమ్యు (వాయును ద్లేశ్యము (బవహ్మాఖారినిం 

బొగుడుటయైనన్లు ' (బహ పావారినుండియె సమస్త 

ప్రపంచము పుట్టినది, అతని మహిమచేతశే 

లోకములోని మం చికర్మ లన్నియు జరుగు 

చున్నవి” యని (వాయుటవలన, లోకమందు? 

గానవచ్చేడి యుదా_త్తవ స్తువులన్ని యు, సృష్ట 

కర్ణయొక్క_. యపరరూపము లేయని కవిరయొక్క.- 
యాశయముగాొ గానవచ్చుచున్నది. ఈశ 

రునియొక్క. సర్వవ్యాపిత్వ సర్వశక్షిత్వములను 
జక్కళిగవర్షి ౦చునట్టి “కంవో బేవాయవావిషపా 

విధేమి (వ చేవ్రునకు హవిస్సు ని చ్చెదము) 
అను బు గ్వెద సూ_కము(౧౦. ౧౨౧); ఈ 

వేదమునందు కొద్దిమార్పులతో (గహింపం 
బడినది (ర. ౨). ఇది యెంతయో గంభీర 

మైన సూక్తము, ఇమే బుగ్వేదమునందలి 

పురష_సూక్షము (౧౦. కాం), ఈ వేదము 
సందు. గొన్ని మార్పులతో బఠింపంబడినది 
(౯, ౬.). ౧ 

బుగ్వేదమునుండి (గహింపం బడనదియు, 
శీవలము ఆథర్గాణిక మనందగినదియు నగ 
సూ క్ష్యమొకటి (రః ౧౬), ఈ వెదమునందుం 
గలదు. దానికి “వరుణ సూ_క్షముి అని 
వేరు. ఇందు “వరుణుడు? పరబమవ్మాగా 
(గ్రహింపంబడి, యతని సర్వ వ్యాపిత్వము మి 

క్కలి యుదా_త్తేముగం జెప్పంబడినది. కాని 
యాథర్వణికభాసన యుండవీలయునని కాం? 

Pe fig ళ్ 

Cu 



సం, ౨. ] అథర్వ వేదము ౬.౭ 

బోలు. నిట్టిసర్వ వ్యావీత్వముయొక్క ఫల 

ము) తేన శ తుంజెక్కడికి వెళ్ళీనను. వానిని 

కట్టి వేయుట గా. జెప్పయిడేనవి. ఇట్టి స్పష్టార్థ 

సూ క్షముగాక, స్పవ్నముగ నరము శానటి " 
అవీ | రి శ థి రు 

గూడార్థ్ ములుగల సూ _క్ష్రములు సెక్కులు 

సరతత్త్యమును గుజించినవి కలవు (౧౧-౮). 

సూ_క్షము మానవుని శరీరావ యవము 

లను గుటీంచినది. ఇందు నీ[క్రిందొ వాక్య 

ములుగలవు. “ఇంద్రుడు, సోముడు, అన్ని, 

త్వష్ట, ఛాత) . యెక్కడినుండి పుట్టిరి! 

ఇం[ద్రుండు ఇం(దునివలన, సోముడు సోముని 

వలన; అగ్ని అగ్ని వలన, త్వష్ట్ర త్వష్ట్రవేలన; 

ధాత, ఛాత వలన, బుట్టిరి wee తోడలు, 

మోకాళ్టుతల,; చేతులు, ముఖము, (పక్క 

యెముకలు,ప్రక్క.లు-వీని నన్ని టిని నెవండు 

సంధించెను ” ఇటి గూడార్ల సూ క్షములకు 
రు థ్ ఆవ 

భావ్యశారులు త్రమతీవు యిష్టానుసార మర్థ్ 

ముల(వాసెదరు, ఇ 

అచు ఎల్లి అడు సో ణి రి సృథీనరా కము . 

(౧.౨-వన కొండము ౧వ నూశ్హ్రము) 

౧. గొప ప్పసత్యము, ఉగ్రమైన బుతము, దీక్షు 

తపస్సు, యజ్ఞము - ఇవి యిపృథివిని భరించు చున్న బి. 

భూత భవివ్యత్తులకుం బత్నియైన "యాభరామి మనకు 

విశాలమైన స్థలమును ఇచ్చును గాక. గి 

౨. ఈ భూమి యెక్కువ జనులతో నిండియురిడ 

లేదు; ఇందు ఎత్తు (ప్రదేశములు, (వవాహములు, 

మెదానములు అనేక గుణములు 

కలిగినట్టి యోవధులిందువై నున్నవి, అట్టి పృథివి 

* మనకు విశాలమైో శోభనకరనుగు గాక, 
ఇ 

పెక్కు...లుకలన్చ ; 

ఇ, ఏళభూమిపై సముద్రము, నద్కి నీళ్ళు కలవో, 

చేనిమా (ద అన్న ము, ఫొలములు ఫ్రట్టినవో, "జేనిమో ౯ద 

జీవించుచున్న వో 

యాభూమి మాకు మొదట (శ్రాగుట '(ఇతరులకంశు 

శే శ్రేష్ట్రత్వము) నిచ్చును గాక, > 

షః సః గణి వ - ఫ్ర 

(ప్రాణముగలవి, ఇ కదలునట్టివి, ' 

A. జేనిమాంద సూర్వము మనవూర్వ్యులు నివసించి 

+యుండిరో జేనిమోంద దేవతలు అసురేలను గలిచిరో” 

ఏది గోవులకు గుజ్జములకు, పక్షులకు 'నాధారమో% 

యట్టిప పృథివిమాకు భాగ్యమును వర్హ్వృస్సును. ఇచ్చులగాక, 

a విశ్వమును భరించునది సంపత్తు నిచ్చునది, 

గట్టిగా నిల్చియున్న ది బంగాడు వతుములుకలది సమ 

చస స్థ (ప్రాణీకోటికి విశ్రాంతి స్థలము, అగ్ని వైశ్వ్వానరుని 

భరించునది, ఇందుని పత్ని అయిన భూమి మాకు 

ద్రవిణమిచ్చుంగాక, 

ఇ ల ఇ ల త * 

౯. చేనిమాంద (నదీరూపమెన) జ జలము రాతియుం 

బగళ్లు పొరబాటు లేకుండ సంతతేము (ప్రవహించు 

చుండునో యక్టో భూమిమాకు పాలధార ల నేకము 

లిచ్చులగాక ; వర్చస్స్ఫును మా వై6ంజల్లు గాక. 

౧౦. దేనిని అశ్వినులు కొలిచిరో, చేనిమై విష్ణువు 

పాదమిజెనోో శచీపతి ఇం దుండు దేనిని తనకొజకు 

* భతురహితగంకేసెనో, యట్టిభూమిి పుత్తు)నకు మాత 

వలి నాకు పౌలు ఇచ్చునుగాక, 

౧౧, బపృథివి! నీగుట్టలు, హీనువంతము లైన 

పర్వతములు, అరణ్యము, ఆనంద కరములగుంగాక: 

బభు9 (కపిల). నల్లని ఎజ్జనిి నానావర్ష్మములు కలది 

యు, ఇంద్రునిచే రథత్మీంపంబడునదియు నగు ధు9వమైన 

భూమి మోంద నేను, అజేయు(డను, అనాహతు (డను, 

గాయము తగలనివాండనుగా నధి వసించియున్నాను. 

౧౨ ఓ భూమి! నీమధ్య భాగమెద్దియ్యా నీ 

"నాభియెన్దీయో, అచ్చట మమ్ము నుంచుముళా నీళరీర 

మునుండి యేషౌస్ట్రీక పదార్థములు పు ప్పైెనోో వానిలో 

ఇ ౧౮౧ 
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౭జ౬ల౮ా ( అథర్వ వేదము. (నం. ay 

మమ్మునుంచుము, మమ్మువూతు లను జేయుము భూమి 

తల్లి చేనుపుక్తు (డగు పర్జన్యుడు తండ్రి తతండు 

౧ మమ్ము రశ్నీంచులోత,. 

౧౩. వభోూమివె ,వారుయజ్ఞై వేదులను స్థాపీంచిరో 

ఏభూోమి-పి మ్రూనవ్రలందజుంను. క్రతువులను అభివృద్ధి " 

చేసీర్కో ఏభూమిషి* క౦తువునెదుట నిలువరబడి 

యున్న (ప్రకాళవంతము లై న యూపఫములు. నిలువ 

* బజెన్నో యట్టిభూమి తాను అభ్ళివృద్ధియై మాకునఫ్లి 

వృద్ధి గలు గంజేయు (గాక 

౧౪ పీ భ్యూమి ! మమ్ము ద్వేషించుబ్దానిని, 

మాతో. బోరాడువానిన్సి నమునస్సుతో గాని శ్షస్ర్రము 

తోగాని మమ్ము పీడింభువానిన్సి వానికార్యము ఫలిం 

పకమునపే మాకు స్వాధీనునిం జేయుము, 

౧% నీయందుంబుట్టిన నత్త సలు నీమీద 

దిరుగుచుందురు, ద్విపొదులను చతుస్వాదులను నీవ్రు 

భరించెదన్ర. ఎవరిమోంద నుటయించు నూర్యుండు తన 

కిరణముల బే శాశ్వతమైన (ప్రకౌళమును (బసరించునో 

యట్టి యీమైదువిధము లైన మానవులు నీవారే, 

* న “4 న! ల్ని 

౧౭. నిశ్చలమ్ము విశాలము ఓవధుల కన్ని టికిం 

దల్లీ, భర శ్రమువే (నియమము భకింప(బడినది, అయిన 

' భూమిమో:ది మేము శుభము కలవారముగను, అనంద 

ముగన్వు తిరుగుదుము గాక, ° 

శ * షా * * 

౨౩. ఓప్ఫథివి ! నీయందుంబుట్టిన్మ సుగంథమును 

ఓపుధులు, నీళ్ళు, (గ్రహించినవి, గంథర్యులున్కు అప్సర 

సలున్సు దానిని భ్రజిం-చిరి నన్ను ఆనుగంధముతోనింపి 

"చేయుము. నన్ను నెనండును చ్వేషింపకుండును గాక. 

౨౪. నీలాేత్సలమునంద్యూ (బవేశించీన నీసువాసన 

ఇ యు, నూర్యవివావామ ప్పుడు ఆమర్షు స్ట్రా "మొదట నం 

పొదించిన సువాసనయు నాకు. గలుగంచేయుము, 

మమ్ము" నెవరును జ్వేషింప కుండుదురు గాక. * 

* * x ఖు త్త 

* బేనిపె పం 

౨౯, శుద్ధయు, క్షుమాకిలయు, (బవ్మా లేజస్సుబే 

నభ్గివృద్ధియై నదియు నగు భూమితో నేను మాట్లాడు 

చున్నాను. ఓభూమి ! కాంతి పుష్టి, ఆహారము నేయి 

యిచ్చినట్లే నీయందు పాసముచేయుచు న్నా ము, 

జ re న * * 

ఏ౨ పల్చిమమునుండి మమ్ము జెడలంగొట్టం బోకు 

డు; తూర్చునుండి మమ్ము వెడల గొట్ట బోకు డు; 

ఉఊత్తరమునుండి వెడలయగొట్ల్టం బోకుండు 3; దశ్మ్నీణము 

నుండీ వెడలంగొట్టంభోకుండు, మాకు నీవాధారము 

కమ్ము వాటదొంగలు మాయొద్దకు రాకుందురు 

"గాక, వారిభయంకర మైన శస్త్రములు దూరనుందుండు 
ba 

గాక, - గా 

* * * శ షో 

₹౫. భూమి 1 నీలో చేను త్రవ్వినభాగ యు తషరలో 

మరలం బూ_ర్జియగును గాక. ఓీపవిత్రమైనభూమి ! 

న్నీ పొణ ములు గాన్ని వాదయము గాని "శీను భొడవక 

యుందునుగాక. 

3౬. ఓభూమి 1! సంవత్సరమునందు. (గ్రమముగా 

వచ్చు నీవసంత్రము (శ్రీష్మము; వర్ష ము, శరత్తు, శే 

మంతము, శిశిరము అను బుతువ్రులు రాత్రియుంబవళ్లు, 

మాకు నాలనిచ్చునని యగు౮గాక, 

న _* * * * 

రం. యేము కోళడు ధనమును ఈభూమి మాకు? 

జూా పునుగాక ;" భగుడు సాయము జచేంయయురాగాక 3 

ఇందుఃడు ముందుంబోవుగాక, 

శే నే ల ఖ్ ఖు ఖే 

ళం, ఏభూమిమో (ద, అన్న మువడ్లు, యవలుక' లవో, 

చవిధమానవులు నివసీంతురో, ఏది పర్దన్యుని 

హీర్యయు వానిచే పుష్టి గలదియు నయ్యెనో యట్టి 

భూమికి నమసా.రము. 
3 # శః % * 

రర. ఈభూమి రవాన స్య స్థ సలములలో ననేక విధ 

ములయిన ధనమ. మణులు బీగరము, చొ చియుం-చి" 

ష్ al 

ళా 
+. శతి . తొ ల్ో 
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నడి. వానిని నాకు నిచ్చును గాక ధనము నిచ్చునదియు 

నగు (భూ) దేవత మాకు థను నిచ్చుం గాక. 

ర. సెక్కు_భొవలుు 

నివాసములు గల మనుజులుగ్గల యాభూమి, నమ్మిక 

గలదియు తన్న నిదియునగుపొడి 'యావువలె నాకు 

ధనముయొక్క్య_ వేయిభారలు పితుకు గాక. 

చెక్కు_నుతములుు "నిక్కు. 
ళా » 

x x * ఖు ఖః 

౪౭, నీమి(దనున్న కాలి త్రోవలు, బండి త్రోవలు, 

రథమార్దములు మంచివారికి. జెడ్డవారికి నుపయోగ 
పడుచున్నవి. ఇట్టి (తోవలలాే శత్రువులు లేకుండ, 

దొంగలు లేకుండ మేము నడచెదముగాక. నీలో కుభ 

ప్రద మేదియా దానిని మౌకిమ్ము. 

¥ x ¥ x x ఇ 

Ke, భూమిమిందనున్న (గామములలో అరణ్య 

ములలో సభలలో) జన సమావాములలో 'సమితు 

లలో మేము నీకు (పీయమెనట్లు మాటలాడుదుము 

గార్, 

ఖల ఖు x x వి 

గిలా శాంతి సువాసన, ఆనందము కలదియు తన 

పొదుగులో తియ్యనిపానీయము కలదియు, సమృద్ధిగం 

బాలుకలదియు నగు భూమి నన్నుు ఆశీర్వదించును, 

గాక, గ 
+ 

ఖః x mw ఖః * x 

_౨ వరుణసూ కము 

(క-న కాండము; ౧౬-వ నూ క్రీమీ) 

౧. గొప్పవాండునుు -ఈం* లోకముల కన్ని (టికి 

నియంతయు నగు వరుణుడు రవాస్యముగ 6 బోవ్టీ 

చున్న వానినిగూడ దద్దర నున్నట్టు చూచును ; 

తయు జేవత తెబుయగుదురు. 

ఇదం 

“చేయువానిని రవాస్యముగం జరించువానిన్సి దుర్మార్మ 
ఇ 

ళా 

| 

వృత్తి విని జరివిచువానిని వరుణుడు చూచును; ఇద్దటు. 

రహాస్యముగ మాట్లాడునప్పుడు మ్యూండవవాంోగు రాజు 

_వరణుండు-వినును. ఇ 
ఠి త 

. 3 ఈభూమి గొప్పటైనదియా మిక్కిలి విశాలమై 

నదియు నగు అకాళమున్సు రాజయిన * వరుణినివియే ; 

వండు సముద్రములు వరుణుని ఉఊదరములు ; ఈ' కొద్ది 

జలమునందు నిలీనులడై యున్నా (డు, 
? 

? 

ర. ఎవడైన నాకాళముదాటి మిక్కి-లి దూరము 

పోయినను వరుణరాజు చేతినుండి వాడు తప్పించు 

కొనశీండు; ఇతని "బారులు స్టర్ణలోకము నుండి బయలు 

చేరి భూలోక మీన జరిం చెదర్భు వేయికనులతో భూ 

మినిం జూ చెదరదు, 

౫, భూలోక స్వత లోకములకు నడునునున్న దానిని 

"వెలుపలనున్న దానిని వరుణరాజు చక్క గజా చును ; 

లోకుల కనుశిప్ప సొటూోలును అతడు 'లెక్కించును ; 

జూదరి అక్షయమలనువలె నతడు వీనినిచేయును. 

౬. ఓవరుణా 1 నీస ప్పసప్త పాశములు మూండువిధ 

ములుగ జాల (వల) వలె బద్ధము లైయున్న వి; పాపులను 

హీంసించునుు అసత్యమాడు వారిని వానిచే బంధింపుము; 

సత్యేవా దులను బంధింపకుము. 

౩ అన్ఫత వాక్కుుంగలవాన్సి మనుష్యులను జూచు 

నో వరుణా ! నూటు పొళములచే బంధింప్రుము ; వదల 

వద్దు ; అపాప్టపరుండు జలోదరరో గముగలవా లజ, 

చుట్టు కోయంబడిన యోడవలె నుండులగాక 

ర వరుణుడు వ్యాధులను "తెచ్చును; వ్యాధు లను 

బో(గొట్టును ; వరుణుడు స్వజేశజు (డు, విటేశజుండు ; 

|! వరుణుండు దేవుడు, మానవుడు, 

౯ ఓరి (మాళక్రుండైన) అముక (ఫలానా) నా 

దచుముకలవా:డా 1 అముక వంళమువాండా ! అముక 

మొతృప్పుకు డా! ఇవన్నియు. ఈ పాశము లన్నియు. 

నీకొజకు ేర్చాటు చేయనెనది, 

౧౮౩ 
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. సంస్కారములు 'రెండువిధములు! (శ్రౌత 
సంస్కారములు, 1 గృహ్య సంస్కారమరీలు. 

| ం పవి వేదమం[త్ర రచనా 
౧ సంస్కార త సవ 
సరిబంధమైన "కాలమున నిం స్పష్ట 

నూదక్తములు * ౯ ముగ విడివిడిగ లేక 

పోయినను;' తరువాత సూత్రకారులు వానిని 

“విడందీసిరి. “ఈ మంత్రము హోమ సమయ" 

మున నుపడాకాగింపవలసినది, ఈ మంత్ర 

మున్లు "బెండ్లి సమయమున సుపమోగింపటం 

సినది "అని వారు వ్నిభజించిరి. “కాని మూల 

మందు మనకు నివి (శౌతవిధికి, ఇవి గ్భవ్యా 

విధికి బుట్టినవని తెలిసికొనుటకు నంతగా 

వీలుండదు. అథర్వ వేదము; మొదట యజ్ఞ 

మునకై పుట్టక పోయినను, అందు నచ్చ 

టచ్చట యాగము చేయుటను గుజిం-చిన 

మంత్రములు కానవచ్చును (౬.ర౭_రోర్భా. 

సోమపానమునకు, ఇం(బుని బిలుచుటయు. 

గలదు (౨.౨౫.౬). సవనాదులుకూూ డంబేర్కూ 

నంబడినవి, _వావిరానములు సెక్కు చోట్ల, 
చెప్పయడియున్న వి. “'సాంశా శ్రావ్య హవిస్సులు 

(ధనమునిచ్చునవి ౧; ౨౨౬; ౧౯-౧), 

“యశో హవిస్సులు” (యశస్సు నిచ్చునవి 

౬.8౯), సష్టర్డి హావిన్సులు (౬.౬౦), సమా 

న హవిస్సులు (సఖ్యత కలుగంజేయునవి 

౬.౬.౪); ఇట్టేవి చెక్కులు గలవు. ఇట్లు 

“ శ్రాతవిధు లచ్చటచ్చట నథర్వ వేదమునందు. 
గాన వచ్చును, 

గుజించి 

గ హ్యాసంస్కారములను 

“యీకర్మాణి అను కి-వ (ప్రకరణము. 

తళా గ! 

r 

నందు. గొంత చెప్పితిమి గాన వి సర భీతి 
చేత విరమించెదము. * 

ws నూ | ౧, ఇంద్రుని సోనువానమునకు నాస్వానము 

(౨-వ జందము; ఇచిన నూక్షమ్యు 

౧, ఇందుండా ! (పీతం డవు గమ్ము, ఆభిలషి ౦-చిన 

ఫలమును మిక్కు_టముళం బాందుము, ఓకూరుండా ! 

నీశండు గుజ్జములతోరమ్ము. తియ్యనిదియు, పిండం 

బడినదియ్య, (పశ_స్తమెనదియు నగు సోనుమును (తాగు 

ము. చక్క_నిదియు, నిర్మల మైసదియునగు సోహము 

మత్తును గలిగించును గాక. 

ర్క ఇంద్రుండా ! రొ త్తవానినలె, నీవు ఈతియ్యని 

అమృతముంబోలిన సోమముతో. బొట్టపూ క్రిగనింపు 

కొనుము) ఈపిండయిడిన సోమముయొక్ళు- మదకర 
మలై నట్రియ్చు సువాక్కు-లతో. గలిసియున్న ట్రియు 

రసములు స్వర్దములోవలె-నే యిక్కడను నీతోవచ్చును 
గాక, 

3, ఇంద్రుండు శీఘ్రుజయశాల్సి మిత్రుడు. యతు 
లనెడి ఆసురులనువలె నృృత్రు నింజం పెను భృగునివలె 

వలునిళ్లీదించెన్కు సోమముయొక్క-_ మత్తుమో౯ద శతు 

వలను పగిభపించెను, 

i ర, ఇంద్రా ! పిందంబడిన సోమములు నీలో ౧జేరును 

గాక; వానితో నీశెండు కుతులు నింఫుకొనుము ; 

వృద్ధి -జెందుము ; మావపీలు ప్రులరో మాయొద్ద కోరమ్ము ; 

మా ఆవ్వోనమును = వినుము; నా (స్తుతిరూపమెన) 

ను. శేనిరచుము ; ఇచ్చట స్వకీయులతో 
+సోమపొనముచే) తృకిబాందుము;. గొప్ప కర్మ 
కళఆకు (తృప్టిలూందుమ). 

వార్ము. 

౫. వ్యజముతో నిందుఃడు. మొదటుచేసిన వీరకర్శ 
ములు చెప్పెదను ; అతండు అహిని (మేఘుమున్సు తేక 
వృతుని జంపెను; తరువాత నీటిని విదారించెను ; 

పర్వతముల 'సంబర్థిధ్ధినదులను '్లేదిం చేను. 
pa 

ళ్ 
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౬. పర్వతము నా శ్రయించిన సౌమును (వృృత్రాను 
రినిలేక మేసుములనూ చంపెను : త్వష్ట) వీనికినై తీళ్ల. 

"మైన వ(జమును సానబట్టి యిచ్చెను ; అజచుచున్న 

గోవులవలె (ప్రవావాముల నీరు వెంటనే "సముద్రము 
~ 

పృవేశించెను. . ఇ 

లె ఎద్దువ లె నాచరించి యిం(ద్రుండు సోమమును 

వరించెను ; (తిక్కదుక (సృతృమ్రులంద్రు సోమము (తా 
"గొను 3 (కా గిలబ్టబలుండ్రై వ(జమును ధరించెను ; 

అహులలో మొదటి వాండగు వీనిని వధించెను. 

అథర్వ వేదముయొక్క- మొదటి ౧౮ 

ఇ కాండములను మూా(6డు 

౧౨. చేజుజేజువిన క స్ఞ్ప బ్ర విభజింప 

వచ్చును. ౧-వ శాండ 

ము మొదలుకొని ౭-వ కాండము వణకు 

మొదటి తరగతి. ఇందు విషయ వివతీత 

లేకుండ. జిన్న చిన్న నూ _క్షములు చేర్చబడి 

యములను గుటీంచినని 

నీవి. ౮-వ కాండము మొదలు ౧_౩-న కాం 

డమువణకు రెండవ తరగతి, ఇందు వివయ 

ఏివకుత లేకుండ జెద్దసెద్ద సూక్తము లొ 

క్కచోటం జేర్ప్చంబడినవి. ఈ రెండు విధాధ 

ములలోను పూర్వసూ_క్రమునక్తుం " బరసూ క్ర 
మునకు విషయ సంబంధ మేసుయునుండదు, 

కాండవముంతయు విషయ సంబంధమున కల 

గూరగంపవలె నుండును. మూడవ. తరగతి 

౧౩-వ కాండము మొదిలుకొని ౧౮-న కారా 

డము వజకు, ఈ కాండములు (౧౫; ౧౬ 

తప్ప్రవిషయముననుసరించి యేర్పాటు చేయ. 

బడినవి. ఒక్కొక శాండనుందు ముఖ్యముగ 

* నొక్క్కాకవివయ్ ము చర్చింపల్టుడును. ౧౩-వ 

కౌషడమున రోహిశ 

కాండమున ఏవావా 

నూ_క్షములు, ౧౪-వ 

స్ఫ్మూకృమ్లులు, ౧౫వ 

కాండమున (నాత్యన్తుతి, ౧౮-వృ కాండమున | 

నంత్యవిధులు; 'చెప్పుబడి యున్నవి. ౧౬-వ) 

౧౭-వ కాండములు మిక్క్కిల్లిచిన్న వి. మొదటి 

దానియందు రెండు సూ క్షములును, రెండవ 

దానియందు నొక్క-సూ_క్షమునో మాత్రము” 

కలవు. ఈరెండు కాండములున్గు అంతముఖ్య 

మైనవికావు. ఇంక ముఖ్యమైన కాండములను 

గుతించి యభికముగ విచారింతము. . , 

౧క-వ శాండమున రోహిత (ప్రశంస కల 
దు. రోహితుం డనగా నెజ్టనివాండు. “రేపి 

త్రి శబ్దేత్స త్తిని గుటించియు నిందుంబెక్కు 

విధముల జెప్పంబడోనది. “ద్యానాపృ ధివ్యాం 

రురోహేతి భూమ్యాకాశమును (ఖాకినవా( 

డుకావున “రోహితుర డనివీంచుకొ నెను, అని 

యుకచోనున్నది. మొ_త్సముమోాందం జూచిన 

“రోహితుం?” డనంా సూర్యుండని తోచు 

చున్నది. రోహిణి, (సూర్య, ఉవస్సులు) 
వర్షింపంబడి యున్నది. ౧-వ సూ క్రమందలి 

3౬_-రర మంత్రములు సూర్యుని రాక పోక 

లను గుణించి చెప్పును. ర౫.-౫౫ లోంయాడ 

సూర్యుని వర్ణనయే కానవచ్చును. రెండవ 

సూ_క్షమునందు సూర్యవర్శెన స్పష్టముగ ను 

న్నది. నడును నడుణు రోహిత శబ్బముకూడ 

నుపళూూగింపం బడినది (౧౩, ౨. ౨౫). ౫ 

మఘూ(డవసూ_క్షమునందు (భాహ్మణుభకు నప 

కారము చేయువారిని రోహితు(డు శిట్నీంచు 

ఇ ? oor 
య 
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నని ము నతండు (చాహ్మణసతపాతియనియు. 

_ బెప్పీయున్నది_ ఈర్గోహిత వర్ణనము మ త్త 
ముమోంద, అథర్వ వేదమఐదలి యు త్రము 
కావ్యములలో నొక్కటియని చెప్పుటకు సం 
చేహములేదు. ౭+ 

౧౪-వ 'కాండవుందు వివావా మంత 

ములుకలను. ప్రందుం జాలభాగము బుగ్వేద 
మందలి “సూబ్యా సూ క్షముి (౧౦.౮౫) 
నుండి (గహింపంబకినది. బు గ్వేదమందటథి 

యితర మం|త్రములుగ్లూడ తీపికోన బడినవి. 

(౧౦.౮౨.౧౦). బుగ్వేదమునందు లేని మం 
ములుకూడ' గొన్ని కలవు. ఈ కాండము 

నకు బువులు, ఆధథర్యణులు, అయినను అను 

(కవుణికా కారులు సూర్యుని పు(త్రిమైన 

సూర్యా చేవిని బువీ.గా నేర్పజచిరి! వివాహ 
మం[త్రముల యర్థము మిక్కిలి యాహ్లాద 
కరముగనుండును. కాని యివి నిజముగ 
బుగ్వేదము నందలివి గనుక ఆవేదమును 
గుణించి. (వ్రాయునప్పుడు వీని విషయమై సవి 
_స్తరముగం జెప్పంబడును. 

౧౫-వ కాండమున “త్రాత్య మహిమ 
వి శేషముగం జెప్పంబడియున్నది. ఇది గద్యగ 
నున్నది, (నాత్యుండనంగా నుపనయనాది 
సంస్కార హీనుండైన పురుషుడు. కావ్రన 
యజ్ఞాది వేదవిహిత [క్రియలకు అనధికార. 
ఆఆఆగ్రండ్షు వ్యవహార యోగ్యుండు కాండన్న 
లోకవాండుకను మనస్సునందుంచుకొని *వ్రా, 

మనుస్మృతి. ఆధ్యా. ey క్లో. విరా కిలా 

౧7 eEe.. ళ్ స 
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త్యుండధి కారి ; వాత్యుండు మహామఘభా 

వుండు, (వాత్యుండు చేవ పియు(డు, (_ాహ్మణ 

మ త్రియులః వర్పన్సునకు మూలము, చేవాధి 
'జేవుఃడు” అని (పఖిపాదింపంబడినది. (వాత్యు, 

జెళ్ళ డికిబోవునో యచ్చటికి విశ్వమంతయు, 
"బేవతలును, వాని వెంట వెళ్తుదురు. వాండు 
కూర్ఫ్సుండిన( గూార్చుందురు, కదడలినం గదలు 

దురు. హేండు రాజువతె నడుచును. ఇత్యా 

కములు చెప్పంబడియున్నవి. ఇది యంతయు 
నంది (వాత్యులను గుణించి కౌదు. విద్యాం 

సుడు, మహాధిశారి, పుణ్యశీలుండు: విశ 

మాన్యూ(డు, అయినప్పటికి, కర్మ పరులయిన 
బాహ్మాణులచే చ్వేవింపంబడుచున్న యొకా 

నొక (వాత్యుని గుజించిథైై యుండవచ్చును 

“ అ త్రకాండే (వాత్యమహిమా(ప్రపంచతి | (వ్రా 
తోోనామ ఉపనయనాది సంస్కార హీన ఃప్రురువ.8। 
సో౭ర్థాత్ యజ్ఞా దివేద విహితా; (క్రియాః కర్తుంచాధి 
కారీ | నసవ్యవహార యోగ్యశ్చేతి జనమతంమనస్సీ ణి | 

దేవ పియా డ్రాత్యో(ఖ్రావ్మాణ కు తియ యోర్యచ 
సోమూల కిం బహున్నా వాతో జేవాధిబేవ ఏవేతి 
('ప్రతిపాద్యతే | యత్ర వ్రాత్యో గచ్చతీ విశ్వంజగత్ 
విశ్వేచదేవాస్తత తమను గచ్చ న్లి తస్నికావితే 
ఛిస్టంతి కన్మశ్చంతి కేల ని" యుదానోచ తి 
రాజివత్ సగచ్చతీత్యాది | నప్రున కేత్రత్ సర్వ(వాత్య 
పరం | (ప్రతిపొదనమపి తు కంచిత్ విద్య త్తమం మహో 
థి కారం ఫుణ్యశీలం విశ్వసంమాన్యం కర్మపనై ర్నా9వ్యా 
ైర్విద్విష్టం (వాత్యం అనులక్ష్యువచనం ఇతిమన్తవ్యం. 

౧ (అథర్వనంహిత కావ సంపుటము 
ళ్ 
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అని అథర్వ వేదమును సాయణ భాష్యము 

తోనచ్చొ త్తించిన శంకర పాండురంగ పండి 

తులవారు వ్యోసియున్నారు. సాయ 'ణాబా 

అభిపోయము క్షనుంగానుదమనిన 

సీ కాండముమో(ది వారి భావ్యము దొరక 

లేదు. భాహ్య రహితముగనే యీ కాండము 

అచ్చు వేయంబడియున్నది. కావున (వాత్య 

స్తుతి అథర్వ వేదమునందు. నెట్లు వచ్చినది 
యన్న (ప్రశ్నకుం బూ ర్వాచార్యుల యభిపా 

యము కనుంగొన్గుటకు వీలులేదు. మన్నా 

దుల యభిప్రాయాను సారము ఉపనయ 

నాది సంస్కారములు లేని (బ్రాహ్మణ వతి 

ర్యుల 

యవ శ్యులు (వాత్యు లనంబడుదురు, ఇంకను 
ర్ల a 

కొంచెము వెనకకుంబోయి వివారించిన వూ 

తు లని యొక జాతివారు అర్యులలో? చేరని 

వారు (కాని ఆర్యులలో. 'జేరందగిన వారు 

న్నట్టు కానవచ్చు చున్నది. తాండ్య (బాహ్మా 

ణమునందు (వాత్యులు “నహి బ,హ్మాచర్యం 

చరస్తి, నకృవీం నవాణిజ్యం', (బహ్మ చర్యము 

చరింపరు, వ్యవసాయముచేయరు, వర్తకము 
చేయరు, అనిచెప్పబడియున్న ది (౧౭౧.౨). 

ఇట్టి (వాత్యులను ఆర్యులల గలుపు కొను 

టకు (వాత్యస్తోమ మహా యజ్ఞముకూడ 
శాలి (ery ఇ 

జెప్పంబడి యున్నది. శావున మొదట “వా 

తు లని యొక తెగపారుండిరనియు,; వారిని 

నార్యులు చ్వేవించుచు, నిందించుచు నుండి 

రనియు, నోరు విద్యాది కములందు నార్యు 

న! 
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ఖా 

లకుం దీసిపోవువారు కారనియు, వారి పత 
సె 

మవలంపించి యొకబు ఫీ, టూరిలో నొక్కో 

యుండిన నుండొనచ్చును) ఈసూ_క్రమును 

రచించి వారిమహీవు వర్షించ్లెననియు; వారు 
4.) 

(కృవు[క్రముముగ నారురలిలోం గలిపి పోయి 

రనియు, తరువాత గొంతకాలమునకు, ఈ 

సూ క్రములు అథర్వ వేదములలో. జేశెనని 

యు మనమూహింపవలసి యన్న ది. 

౧౮వ శాండమునందు నంత్యవిధికిసంబం 

ధించిన నుం[త్రేములు కలవు, ఇందుం జాల 

భాగము బు దములోనిచే. ఆథర్వణికుల 

స్వంతము బవాసస్వల్బము. బుగ్వేద దశమ 

నుండలమందు. (బ్రఖ్యాతిచెందిన “యమయ 

మోస్తూ క్షమూ కూడ నిందు స్వికరింపయిడి 

నది, యముండును యమియు కనలవిల్లలు, 

అన్న సెల్లెం్యడు, తనను వివాహము చేసికొను 

మని యమి తన అన్ననడుగును. అతండు 

ఒప్పుకొనలేదు. వారి సంవాదముందుండును 

అం ల్యేస్టి సంబంధములై న యప్పటి యాణా 

రాదులు బుగ్వేదము నందలివే గనుక నా 

వివరవమచ్శట నే చూడనగును. 

౧. రో పాత సరా కము 
pr 

(౧౪ వ కొండిము; ణన సూక్తము, ) 

౧. నీళ్లలో నున్న ఓవాజిన్ 

"లెమ్ము; సూన్నత 'వంత మైన యో రాష్ట్ర్రియును (ప్రశ్నే 

శింపుము ; ఏ రోహీతు (డు ఈ విశ్వమును పుట్టించెనో 

వాడు నిన్ను రాష్ట్రషిమునకై. చక్కు_(గి భరించు 

“గాక, 

(బలవంతు౯డా) 

౧౮౭ 
శె తో 

న్నా 



౬ 

౭౭౮ | అథర్వ వేదము' (సం, ౨ 

Ld లయంలో ఆ ఎజలతంలతాలలు ల పంతు ల. వుటకు త లనుాని గ 

౩ నీళ్లలో నున్న శక్తి వెలుపలికి వచ్చినది ; “నీలో 

నుండి పుట్టిన వాని ఛారోహీంపుము ; సోము నిధీరించి, 

నీళ్లను ఓషధులను గోవులను నాలుగు కౌళ్ల జంతువు 

లన్యు ₹ం డుకౌళ్ల జంతువులను ఇందు! (బవేళ పెట్టుము. 
త 

x శల 

౭, రోహితుండు "ద్యావా పృథ్వులను భు)వపరి 

చెను, 

th 

x Kk oa 

సృక్షోకము వానిబేతనే స్థాపింపయబడెను ; 
బల్ల థి 

అతనివేత సే నాకలోకము (స్థాపింపయ డెను); అంతర 

మ్కు రజస్ములు అతనిచేం 

లనెస చేవతలు అక్ర్ఫోతమును దెలిసి కొనిరి, 

గొల్వయి డేను ; అతని 

ఒర రోహితుండు. విశ్వరూపమునకి పరిశీలించెను ; 
© 

ఆరోవా (ప్రరోహములం జేసెను; మహా త్తీరమైన 

పీమచే ఆకౌళము “నెక్కి. నీరాష్ట్రమును పయస్సు 

బేతను ఘృతము చేతను నింపులగావుత, 
షో 

(8 

క్ 
వ్ 

. రోహిణి రోహీ తునక నను వ్రత (అనుకూల 

వలి), 6 ఆమె నూరి (విద్వాంసురాలు చక్కని వర్ణము 

గొప్పది (బృహాత), 

గలది, ఆమె (యను 

చ సువర్చస్సు 

గృవాము వలన మనమనేక విధ 

మాలయిన సామర్థ స్రములను 'గెలిచెదము; ఆమె (యను 

_గ్రవామ్యు వ్లన నన్ని మైన్యములను వళశపజచుకొని 
యెదము. 

చ య 

oo 

ge సా 

డర. ఆకు పచ్చనివియు, కేతు మంతములున్సు 
అమృ్మళత్వము గలవియు నగు సూర్యుని గుజ్జములు 

సుఖిముగ రథము నెఫ్పుడును లాగుచుండును! "నెయ్యి 
(తాగువాండున్సు (ప్రకౌళీవంతు [డును 

ఆస రోహికుండు ఆకాశ మెక్కెను. 

జ 

3 

క! 

శః ష్య 
# 

చేన్చండును 

శ 

3%. రాష్ట్ర మును భరించు “నే జేవతలు నూర్యుని 
వైపు వెళ్ళుదుర్రో, వారితో చేకమై నోహీతు(డు 
మంచి మనస్నుకలవాండై నీకు రాష్ట్రము నిచ్చుగాక్, 

* ES * x 

పలతాత్తా ౪ 

3౭. సంపత్తు జయించినవా(డునుు గోవుల జయిం 

చినవా (డును ధనము జయించీనవా డును, 'బేయిన్నేడు 

జన్మములు. కలవా (డు నయిన దోహితు నియందు 

భూమియు 'నాకాశమును, , ఆశ్రయించియున్న లి; నీ 

నాఖ్సి భుననమురయొగో_.. మధ్యనున్న దని "చెప్పెదను, 

ఖ్ 3 ea వ ఖః 

3౯, అక్కడనుండి యిక్కడి సంగతుల నేణు 

గుదువ్లు; ఇక్కడనుండి అక్క-డివానిం జూ పదవు ; 

వారిచ్చతునుండి (పకాశవంతు డును చదువరియునగు 

సూర్యుని ఆ కాశమునందుం జూ పదరు, 

రం, బేన్సండవె దేవతలను బాధ ెస్చైదవు ; అగ్ష 
వమున లోపల 6జరిం వెదవ; సమాన మైనయరగ్ని ని (బ్రజ్వె 

స (oe 

లింప6 జేయుదున్ర ; దీనిని పరమ కవు అెలుంగుదురు. 
f 

'ర౨. ఒక పదముగలది రండు పదములుగలది, 

నాలుగు పదములుకలద్కి ఎనిమిది సదములు కోటది 

తొమ్మిది పదములుకలద్కి ఆమె అయ్యెను ; భవ 

నము యొక్క. వేయి అక్షరములుగల పం_క్లీ ; అందుండి 
సముద్రములు పాజను, 

x x x ఫ్లో ఖు 

, OW నూర్యుండు ఆ కాళమున్కు నూర్యుండు భూ 

మిని నూర్యుండు జలములను బూగుగం జూచును, 

సూర్యుండు (మహా) భూతము (ప్రపంచము) యొక... 
ఒకకన్ను ; భూమిని ఆకాశమును (వా 'కెను, 

* er 4 ఖః % 

ర౭. చలివేడిమిని తీ సికొన్సి పర్వతము లను యూస 

* ములు చేస్సి, వర్ష మును అజ్యిముగ (గహించ్చి స్వగ్దము 
చితిశన రోహితు ని ఆండు అన్నలు యజ్ఞ ము చేసెను, 

* స . 2 స ఖః 

౫౦. ఒకటి (అగ్ని) సత్యమునందు నుంచంయబజెను. 

ఇంకొకటి (అన్ని) నీటియందు . టజ్వలింపయి డెను 

(ఇది బహుళఃవిద్యు త్రై యుండనో ఫు) 'స్వర్ద మెటీంగిన ” 

™ 



గా 

సం, ౨.] ,అథర్వ వేదము 
ఇ 

e౭e% 
ఇ 

గోపాతుని (బహ చే (వేల్చయుడిన "ండగ్నులు యజ్ఞ 

ము౭వేసిను. 

* 

ఇ 
ణా 

ఖు %# జ * 

౫౨. భూమిని (యజ్ఞ) వేదికను ఆకాళ్లమును 

(యజ్ఞ) దకీణగను ఉష్ష్రమును అగ్ని గను వర్ష మును 

ఆజ్యముగను కల్పించి రోహీితు (డు ఆత్మగలవానిని 
(సాంజికోట్టను) జేసెను, 

న. 

(౧౫న కొండను, రో.వ పర్యాయ నూక్షము) ఇ 

౧ ఎవరియింటి కై నను విద్వాంసుండగు (వ్రాత్యుండు 

అతిథిగావచ్చినయె డల 

ర స్వయముగా గాగృనాస్థుండు  ఆతనికెదురు 

పోయి యిట్లనవ లెను:---(వాత్యుండా! నీ నివాసయమేది ? 

(వాత్యుండా! యిదుగోజలము; (వ్రాత్యుండా! అసేనీకు 

తృప్టగలిగించు. గాక; (వాత్యుండా! నీకు (బియ 

'మెద్దియో యట్లుగు (గాక ; (వాత్యుండా నీరో వళ మెద్ది 

యో యట్లగు (గాక, (వాత్యుండా ! నీకోరిక యెద్ది 

రా యట్లగు (గాక, 

en వ్రాశ్యుండా నీవాసమెద్ది యన్న ౦దున చేవ 

'యాసమును పొందును, 

CR “ధ్రా/త్యుండా యిదుగోజలముియన్న ౦ద్రున జల 

ము పొందును. 
~ 

గ్ 

NX, “ర్రాత్యుండా అవినీకు తృప్టింగలిగించుంగాక? 

యన్న ందునదీ స్థా యుస్సును జెందును. 

౬ “వ్రాత్యుండా నీకు బియ మెద్దియో యట్లగు 6 

గాక? యన్న ౦దున( దన కేమి పీయమోినా నింబొందును. 

౭. ఇట్లు తెలిసికొ నిన వా నియొద్దకు బ్రియమువచ్చుు | 

న్కు వాండు (ప్రయునకుం బ్రియుయగును, 

రా వ్రాత్యుండా 1 నీకు వళ మెద్దియో  యట్లగుం 

గాక? యన్న ందున వానికి వశము నళమగును, 

౯ ఇట్లు తెలిసికొనిన వానికి *వళము” స్వాధీనము 
"గును వాండు వశులినుగూడ వళము'ే స్లీకొనును. 

ఇ 

98 
ఇ తె 

వా 

ల 
_ఫ్రంచును, 

౧౦. € (వా/త్యుండా! నీ కోళ్ళ యెొద్దియో యట్ల గుం 

గాకి(యన్నందున వాని కోర్కా_లన్ని యు సిద్ధి ఫీదించును. 

౧౧. ఇట్లు తెలిసికొను వానియమకు శే క. వచ్చు 3 

న్కు వానికి గోళ్ళిలలాళః నోళ్కాలన్ని యు ఫలించును. 
న్నా 

3? 

9, నాంతగ్గనుహినమ్ను 

(౧౫వ MU పర్యాయ సూక్తము) 

౧. ఎవనియింట్లో విద్వాంసుల డైన (వాత్యుండు _ 

జెకర్మాత్రి అతిథిగానుండునో 

౨. వానికీ( బృథ్విమో (దనున్న పుణ్యలోకమలు 

(పౌష్టించును. 

3. ఎవనియింట్హో విద్వాంసు(దైన (వ్రాత్యుండు శం 

డవర్శాత్రి అతిథి గానుండునో 

ఈ, వానికి అంతరిక్షమందలి పుణ్యలోకములు పొ 
~- 

౫. ఎవనియింట్లో విచ్వాంనుడైన (వ్రాత్యుండు 

మూండవరాత్రి అతిథి గానుండునో 

౬. వానికి చాకనుందు (దివి) చేపుణ్యలేకములు 

కలవో యవ్నిప్రొ ప్తించును. 

౭, ఎవనియింట్లో విద్వాంసులైన (వాత్యుండు 

నాబ్దవర్యాత్రీ అతిథగా నుండునో 

ర. వానికి పవిత్రమైన వానిలోపమిత్ర మైన (పుణ్యా " 

చాంపుణ్యాః) లోకములు లభించును. 

గా ఎవని యింట్లో విద్యాంను డైన (వ్రాశ్యుండు 

ఆపరిమిత రాత్రులు ఆతిథియై నివసించునో 

౧౦, వానికి నపరిమితములైన పుణ్య లోకములు 

లభించును, 

ఇరువదవది యీ వేదము నందలి చివర 

*కాండము.ఇందు ౧౮౨ 

నూ _క్షములు కలవు. 

ఏఫిలో ౧౩ సూ_క్షములు తప్ప మిగిలిన, వన్ని 

యు బుగ్వేదమునుండీ (గ్రహింపంబడినవి. 

౧౨౩ కుంతౌప 

నూ కములు 
—0 

౧౮౯ 



౭౭౬. అథర్వ వేదము. . (సం. ౨. 

ఫీనిలోను బు్వేచముయొక్క ౪ ఇునిష్టిదవ లనంబడునని | కరూడంగలను. (౨౦-౧౬) 

మండలమునుండి నైక్కుస్తూ క్త కములు తీసికొన వానిని "ఛోహాంత రీకరించుటకు ఏలు బేదు. 

డినవి, ఖు శ్వేదమునుర్నడి (గహింపయిడని అశ్వ మ్మే థాది , (పకి “రణములలో నితర వేద 

సూక్తి కెములలో “కుంతాప సూ క్ష కములు ము ములందుంగూడ్త నిట్ట, “అశ్లీల భావణమ్” 

ఖ్య మైనవి. బేరువదవ కాండమందలి ౧౨౭-వ | అన్న బిరుదుగల “సుం్రము లుం౦డును ; 

సూక్తము మొదలు ౧౩౬-వ సూక్తము | కావున సథర్వు వేదమునందు. జివర నున్న 

వజఆకుంగల "పది సూక్రములకు కుంతాప సూ | వని యాశ్చర్యపడ సక్కణులేదు. ఈ సూక్త 

శక్షములనిషేరు. వీనికి పదపాఠములేదు. అథ | ములందు ‘పోతశా ప్రలాపి మను 

ర్వ వేదమునందునీవి మిక్కిలి చివర కాలమున. 

'జేరినట్టు మనమూహీంపవచ్చును. ఇట్టిస్తూ క్ష 

చేరిట 

మూడు సూ క్షము లున్నవి (౨౦, ౧౨F౯- 

౧౩౫౨. ఈ ఛాగమంత?౫%. నర్థ యు క్షమై 

ములుముఖ్యముగ చానాదులుచేసినరాజులను | యుండలేదు. ఇ్రందునకోక కథ కలదు. పోత 
పొగడుటకు. బుట్టినవి. ఇవి భ(టాజుల ప్రా 

గ డలవంటివి. కొన్ని మంత్రములలో (౨౦, 
౧౨౭. ౧-౩) కౌరముగిడను రుశమ గాజును 

పొగడిరి, వీనికి *నారాశంసమూ లనివేరు. 

కొన్నిచోట్ల (౨౦. ౧౨౭, ౭-౧౦) పారిక్నీతు 

నిపొగడిరి. పనికి *పారివీ త్యాః” అనివేరు. 

కుంటను నొక బువీయుండెను. అతండు 

మంత్రము (ప్రారంభింపంగా, నాతనికి పిచ్చి 

యె త్తినదని తలంచి యాతని కుమారు(డు, 

అతని నోరు మూసెకు. అతని తండి నొ 

వాక్కును బంధించితినిని అతనికి ఛాపమి 

చ్పను. (పోత, ౬-85, 

ఏనిని బుత్విక్కులు యజ్ఞ సమయమందు 
: a , ౧, పంతొస నూ కము 

నిలైగిరిపోవ్రీనట్లు గొల్లుమని చదువుచుండిరి. | 

ఇందు ధనమిచ్చువారి స్తుతులె గాకుండ 20-న కాండము ౧౨౭ -వ నూ శ్రమ) 
వీయనివారినిందయు( 'బక్కు చిత్రమైన (ప్రశ్న ౧ ఓ జనులారా |! దీని ఐనుండు. ఒక వీరుని య 

లును, ఉ త్తరములును; (౨౦-౧కిక) ఉండును. | శస్సగౌనము చేయం బడును. అజుసదివేల తొమ్మిది 
దే ఇట్టి చిత్రప్ర్నలుండు సూక్తములకు ప్రవ ళా) గోస చేమ కారమండిచ్చిను 

లివాము లనిచేరు. *“అడ్డముగానున్న దాని, = భార్యలతోంగ్యూడిన ఆతని రథము ఇరువది 
తొటియలజే లాగయబుడును, ఆతనిరథము ఆ కాశమునకు లో నిలువుగానున్నది భాగినది ; అది యెద్ది? | ౪ 
తగులునంతయొత్తు కలది. 

“ చెప్పులో కాలు? అని ఉతేరము! ఇటి 
అల్. 6 

క. ఇతండు బుషికి నూజుు నివ). ములును (బం 
పొడుపు (ప్రక్నేలుండును. ఈ కుంతాప హ్ | . గారునాణిములున్సు పది (ప్రజములున్కు మూడువందల 

గుజ్జములున్సు ప్రదివేల గోవులును ఇచ్చెను, 
సూ క్రములలోం గొన్ని “అన్నీ ల భాషణము” ణం 

AS. 
| 

6 గ 



నం, 2] ,అథర్వ వేదము ౭౭౭ 

ఈ. ఓకవి ! ఫలవంతమైన వృఠముమోది పశీవలె 

ననుభవింపుము. క్రుగము (కల్తీ) రాళ్ళమిందన లె నీనా 

లంక నీయోష్ట్రముల నడుమ శీస్రముగ నాడును, 

౫. కవులు ఆవులవలె శీగ్రుముగా నుచు తమ 

పవిత్రమైన ఛందములను జదువుడ్గురు. వారి పుత్రా 

దులింటి యొద్దనున్నారు. పశ్వాదులను కాపాడు 

చున్నారు. 

౬. ఓకవి ! గోవులను సంపత్తున్కు ఇచ్చు నీ కావ్య 

మును ఈవలి కి రానిమ్ము, వీరుయు తనవాణమును వేసి 

నట్లు, చేవతలలో నీవాక్కును విడువుము. ? 

౭. మనుష్యులలో దేవుడును విశ్వమ౦ధలి జనులం 

దజను  నేలువాంథున్సు అగు వైశ్యానరపరికుతు ని 

యశో-గానము వినుండు." 

రా “పరితీత్తు ఆసన మెక్కి. మాకు 'శేమముకలుగ( 

జేణాను అని కురుజేశమందలి వురుషుండు గృహ 

నిర్మాణ కాలమందు, తన భార్యతో ననును. 

౯. పరిఖ్సీత్తు రాజుయొక్క రాజ్యమనందు ఫార్య 

భర్తను “త్రాగుట కేమి తెచ్చెదను? సెరుగా! మంథ 

నచేసి చల్లా ! లేక నుధువా 1” అనియడుగును. 

౧౦, (ఈ రాజ్యమునంద్భు యవలు (ధాన్య విశేవ. 

ము) సూర్యకిరణము లవ లె. సెరిగి మైకింబోవును. పరిక్నీ 

త్తుని రాష్ట్ర్రమందు జనులందటును శుభముల;బడయు 

దురు. ని ఇ న 

అథర్వ వేద నా జ్ఞయము 

. ఇదివజకు నథర్వ వేదము యొక్క సంహి 

తను గుజించి చెప్పీతిమి. + సంహిత గాక 
9 

యా వేదమునకు సంబంధించిన వొజ్మ 

3 % న స్ గ” యము వాలకలదు, మంత్రి బ్రాహ్మణా 

యోర్నామభేయి మని యున్నది గనుక 

బ్రాహ్మణము సంహితతో సమాన గార 

వము కల వేదభాగము. (బావ్మాణమునకుC 

+ దరువాతివి ఉపనివుత్తులు. వీనికి వేదాంతము 

WW 

లనిశ్లేరు. ఛిన్న భిన్న వేదశాఖలకు సంబంధిం 

చిన స్తూ త్రాది (గ్రంథముల్ణును గలవు, 

అథర్వ వేదమూనకు నొక్క గోపథ చొ 

హ్మణమేే వాడుకలో 

నున్నె'ది, ఈ(ాహ్మణ 

మితేర (బాణముల 

కొంటు నిటీవలది యని చెప్పుటకు 'బెక్కు నిద 

అధర్వ చేద 

ర్భనములు కలవు, ఈ 'బాహ్మాణమునందలి 

వాలీ భాగ మింతకంయెం బూర్వ బామ్మా 

ణముల నుండి (గహింపంబడినది, ఇందలి 

"రెండు భాగములు (౨/5) పురాతన (గంథ 

మునుండి (గహింపంబడినవియు, ఒక భాగము 

(౧/3) స్వతం(త్రముగ_ గచింపంబడినదియు నగు 

ను. ఎక్కువ భాగము ఐతచేయకాళీతకి 

(బ్రాహ్యణము నుండియు, కొంత మై_తాయణీ 

తె త్తరీయ సంహితలనుండియు, కొంచెము 

శతపథ పంచపింశ (బాహ్మణముల నుండియు! 

దస్కరింప(బడినది, 

ఇందు “పూర్వట్రావ్మాణము; “ఉత్తర 

బ్రాహ్మణము” అని రెండు పెద్దవిభాగములు 

కలవు. పూర్వ ఆబాహ్మణమునందు నైదు 

అధ్యాయములును, ఉత్తర (బావ్మాణము 

నందు నాణిభ్యాయములును గలవు. నై తాన 

సూత్రములని అథర్వ వేదీయ సూ|త్రీములు 

కలవు. అవి రచింపంబడిన తరువాత వాని 

ననుసరించి యో (బ్రాహ్మణము రచించినట్లు 

కానవచ్చు చున్నందున నిది యితర (బౌాహ్మ 

॥ - ౧౯౧ న్య 



౭8౮ అథర్వ వేదము." [సం, ౨. 

అములకంయొ నర్వాచీనమని ఇెప్పవచ్చును. 

పూర్వ గ్రూహ్యాణమునందలి విషయచర్చ 

'యేకౌతకర్మ (గంథమునో ననుసరించ లేదు ; 

కోంత స్వతంత్రముగ నున్నది. మిగిలినది 

కత్రపథము నుండియు, ఐతరేయమునుండియు 

దీసికొ నంుడినది, అథర్వ వేదముయొక్క_. మా 

హాత్మ శ్రమును నధికముగ _ వర్ణించుటయు; 

యక్షకర్మయందు నాల్లవ వాండైన “బహ 

యొక్క. గుణవర్షీ నముచేయుటయు నీ పూర్వ 

బ్రాహ్మణముయొక్క. ముఖ్యో దేశములు, 

ఇందు “శివులి డను బేఛ్చండు పేర్కొనంబడుట 

వలన నీ చాహ్మణమితర్యబాహ్మణకాలీనము 

గాక వైదిక కాలము తరువాత సూ(తాది 

కాలమందు ర-చచింపంబడీనట్లు 'కానవచ్చుచున్న 

దనికొందటి పండితులయ భిపాయము, ఉ త్త 

(ఛాహ్మణమునందు ' వైతాన సనూకత్రము 

ననుసరించి (శౌతకర్మ _ నుసంగతముగ 

. వర్మింపంబడ్డియున్నది. - ఇతర  వేదళాఖల 
యందు మొదట (ఖావ్మాణము, తరువాత్త 

సూ(త్రములు వర్పడినవికాని యూశొ ఖయందు | 
మా(క్రము మొదటనై తాన స్యూతము లేర్చ 
డుటయు, తరువాతే = వానిని సంహీతాప్రాయ 

ముగ (గ్రహించి యీ(బాహ్మ ణము రచింపం 

బడుటయు తటస్థించినం దున నితరశాఖలలోని ' 
_ై్రాహ్మణ సూత్ర క్రమిమిచ్చట మారినది, 
ఈ(్రాహ్మణమును గుణించి గోవథ చా 
వణ మనుశబ్బము[క్రింద వివరముగ (వ్రాయ 
బడును 

న జలాల! 

అథర్వోప నివత్తు లసంఖ్యములు. ౧౮౭౬ 

"లో వెబర్ గారు లెక్క 

౯ వేయగా _౨౨౫ ఉప 

నిషత్తులు అథర్య వేదమునకు సంబంధించినవి 

యుండెను. అందు “అల్లోపని వత్తు” కూడ 

గలదు! సమె భిమానముగల హిందూ మత 

ములోని మతమ తాంతరులందజును తవముతము 

పతుమీనకు ననుకూలముగ నొకయుపనిపత్తు 

నురచించి, దానిని మజియే వేదమునకు 

తోకంగాంబెట్టుటకు వీలు లేనరదు నంజివరదియు; 
ఉ పనివశ్సంఖ్యా నిర్గ యములేనిదియు నగు 

అథర్వ వేదమునకు ననుబంధముగ (వాయుచు 

వచ్చిరి. అందుచే సీయుపనిషత్తుల సంఖ్య 

యింతే సెరిగినది. చరణవ్రూహమను నొక 

పురాతన (గంథముకలదు. అది అథర్వ వేద 

సంబంధ మైన పరిశిష్ట్ర (గ్రంథము. దానినిబట్టి 

చూడ నప్పటి కీవేదమునకు ౨౭ ఉపనివత్తులే 

యున్నట్లు కనబడును. అవియెవ్వియన:--- 

౧ ముండక, ౨ ప్రశ్నః 5 బవ్మావిద్యా, ౮ 

మురికా, ౫ శూలికా, ౬. అథర్వ శిరస్ ౭ 

అథర్వశిఖా, తళా గర్భ, నా మపోా ౧౦ 

బ్రహ్మం ౧౧ ప్రాణాగ్నిహో త్ర, ౧౨ మాం 

డుక్య, ౧౨ నాదబిందు, ౧౪౮ బృవ్మాబిందు; ei 

అమృతబిందు; ౧౬ ఛ్యానబిందు; ౧౮ యోగ 

శిఖా ౧౯ యోగత త్త, ౨౦ నీలరు ద్ర ౨౧ 

పంకళతాపినీ _౨_౨ వకదండి సన్యాస) ౧౨ 

అరుణి, ౨౮ హంస) _౨౫ పరవమవాంస _౨౬ 

నాశాయణ) ౨౭ వై తథ్యమ లనునవి. 

ఉపనినత్తులు 
(a 

CI. Pp ళ్ 
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వి నిజెప్పంబడినవానిలో ప్రశ్న, ముండక 
మాండూక్యములను 'ఉపనివత్తులు' మిక్కిలి 

పురాతనములై నవి, ఎక్కుచగ  నాదరింపం 

బడుచున్న వి. ఇవి 'వేదాంక్ల సిద్దాంతములను 

చక్క-లోం జర్చించును. బాదారాయణు(డు 

తన వేదాంత సూ(త్రములన(బడు ను త్రర మా 

మాంసయందు, నీయుపనివత్తులలోని వాక్య 

ము లనేకములు ఉదాహారగించి యుస్న్ట (డు, 

ప్రశ్నోపనిషత్తు గద్భ్యమయము. ఇది విప్ప 

లాదిశాఖదిగాం గానవచ్చును. ఇందు విప్ప 

లాది బువి. తనశిష్యులు అడిగినట్టి యాతు 

(ప్రశ్నలకు సమాభానములు _ చెప్పినోయడు. 

ముండకఠోప నిషత్తునకు వేదాంత సంపదా 

యమునందు మిక్కిలి గారవముకలదు. ఇది 

బృహదారణ్యక ఛాందో గ్యములకును, క్వే తా 

శ్యతరమునకును నడుమ రచింపంయిడియుండు 

ను. మాండూక్యము గద్యాత్మకమైన మిక్కీ-లి 

చిన్న యుపనివత్తయినను, దానిమి్య(ద శంక్ర 

రాచార్యులవారి గురువునకుగురుమై న గాడ్ 

పాదా చార్యుల వారు 'కారికలు(వాసినందున 

నిది మిక్కిలి విఖ్యాతిచెందియున్న ది. అడై ఏత 

వేదాంత సం(ప్రదాయమున్న్షదు గాడపాద 
కారికి లకు అనన్య గారవముకలదు, 

సె ని ఈయంబడిన ౨౭ ఉపనివత్తుల జూఖి, 
చా జాలి / 

తాగాక అథరో్యోపనివత్తులనంబడునవి పెక్కు 

లున్న వని యిదివజ శే (వ్రాసియున్నా ము, అట్టి 

జాబితాయొకటి ౯౭ సంఖ్యగలది యిాక్రింద 

* నుదాహరించెదీము:. 
~ 

~ 

గ గా 

| 
i 

i 

| 

యాఏ 

9 

"౧ బేశ్న, ౨ మాండుక్య, 3 పూర్వ 
నృసిం ఫా -తావీవీ,ర ఉ_త్సరన్భసి౧వాకావినీ, ul 

అత, ౬ అకువూాలికా, ౭ అద్యయ, ౮ 

అధ్యాత్మ, ౯ అన్న ఫూర్లా, ౧౦ అధర్వళిఖా 

౧౧ అథర్వశిర ౩? ౧౫౨ అమృతనాద; ౧5 

అమృతబిందూ, ౧౮ అవధూ త, ౧౫అవ్య క్ష 

౧౬ అత్మా, ౧౭ అత్మబోధ, ౧౮ అరుణి, 

౧౯ వకాకుర, ౨౦ కళరుద? ౨౧ కలిసం 

తీదొాణా _౨_౨ కాలాగ్నిరుద,, ౨59 కుండికా, 

౨౮ కృష్ణ, _౨౫ “కై వఖ్య, ౨౬. మరిక, 
౨౭ గణపతి, _౨౮ గర్భ, ౨౯ గారుడ, 

90 గోపాలత్లావనీ, ౩౧ చూడా, 9౨ జాల 

దర్శన, 99 జాబాల, 85౮ జాబాలి, ౨౫ తా 

పనీ, ౩౬ భారసార, 92 తురీయాతీత, 9౮ 

"తేజోబిందు 5౯ తృప్లురా; కం త్రిపురాతాప 

న్కీ ఈం తిశిఖా; ర_౨ దక్తా తయ, రక దథ్నీ 

ణామూతికా, ఈర దేని ౮౫ ఛాన్యబిందూ 

రోజ. నాదబిందూూ, ౮౭ నారాయణ, ర౮ా నిరా, 

లమ్బ; ర౯ నిర్వాణ, ౫౦ పంచ బవ్మూ, న్నాం 

పరబ్రహ్మ, ౫.9 పరమహంస, ౫5 పరము 

హంసపరి ప్రా జక, ఫ్ర పరివ్రాజు ౫౫% పాళ్ళు 

పత, ౬. పైంగలు ౫2౭ ప్రాణాగ్నిహో త, 

స్మా బృవాజ్ఞాబాలి, ౫౯ బ్రహ్మా, ౬.౦ జన్మ 

జాబాల, ౬౧ భావనా ౬౨ భితు, ౬౩ 

ముండల, ౬.౮ మా ల్రీక, జ) మవాత్ , ౬౬. 

మహానారాయణ, ౬౭ మహా వాక్య) ఆ౬చరాము 

శక ౬౯ ముదల ఢం మతేయో, డెగ యా 
వ గ a) 

జ వల్య,౭.౨ యోగకుండలీ,23 యోాగత త్త 
(sy 0 
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స్స ము ల మత ంనటంల. నాయం లల మిల వధకు ా ాతత్యాతనాతలో. 

2౪ యోగశిజా, ౭౫ రహస్య, ౭2౬ రాను 
తాపనీ, ౭౭ రాష్భరహస్య, 2౮ రుద్దా, 

"జూ వజ్రస్త్యూచి ౮౦ వరాహ ౮౧ వాసు 
- దేవ, ఛా౨ విద్యా! ౮కి శరభ, ౮౪ ఇ శాట్యా 

యనీ, ఛా శాండిల్య, ౮౬ శారీర, ౮౭ 

‘ సన్యాస, రల సరస్వతీరహస్య: ౮౯ సర్వ 

సార, ౯౦ సావి శ్రీ; ౯౧ సీతా, ౯౦ సు 

బాల, ౯౩ సూర్య, ౯రీ సౌభాగ్య; లో 

స్కందు ౯౬ వా గీవ, ౯౭ హృదయ. 

-ఈ 'యుపనివత్తుు లన్ని యు నప్పుడప్పుడు 
రచింపబడిన వనుట స్పష్టము. కొన్నిటి భా | 

సు? 

హోనె శైలిని బట్టి శూడో నవి నూజునూటయేబది 

యేంద్లకు లోవుగాం బుట్టియుండ వచ్చునని 

తోంచుచున్నది. ఈ యపనివత్తు లన్నిటిని. 
నము నాలుగు గుంపులుగ వేటుచేయ 

వచ్చును. ' 

౧. వేడాంతోస నిషత్తులు:_ కేవలము వే! 
| మగువిధముల (గ్రంథములు, పూర్వము నాని దాంతే విచారమును (ప్రతి పాదించునవి. వీని 

లో శేవలతీత్తే ( విచారముండునేగాని, శివవిష్షు 
(ag) 

సుతులుగాని, వారి యాధిక్యతను వర్ణించుట 

| 

| 
| 

| | 

| 
| 
| 

| 

గాని యుండదు. ఇట్టివి ప్రశ్నోముండక మాం ' 

డూ వ్యరి విండో పనివత్తులు, 

= యూోగోప। నినత్తులు: .ఇవియు చేదాం 

కనే బోధించున్నగాని యోగము నలనను, 

ఓంకారజపము వలని ఆత్మను కనుంగొన ' 

శౌపలయునని (పతి పాడించును. (బ్రహ్మ విద్యా 

తురికా సాడవిందు వాంసా ద్యుపనివత్తు 
లిట్టివి. 

5, నన్యాసోప నీవత్రులు =_ఇవిసన్నా కస 

మును ఎక్కువగా! బాసుడును, సన్యాసము 

ఉపనివత్తుల సారమని చెప్పును. 
మహంసోపని వత్తు లిక టిని. 

(బి హ్మ్ 

పర సన్యాస పర 

ర, శ్లైన నైఫ్టనా ద్యుసనిపత్తులు:_ శివ 
రజ గారిని ఇ 

డే యెక్కువయని, విష్ణువే యక్కు_నయని, 

అవతారాదులే యెక్కువయని (ప్రతిపాదించి 

వితండా 'వాదములకు మూలాభారమువై నవి, 

యా (గంథములు. అథర్వళి ఖానీల రు(ద 

కాలాగ్ని రుద్ర, రామళత్తావీన్ నృసింవాతా 

పినియందలి 

విషయీమును బట్టియే, ఇ వే.వవైవ్లవ శా కీయ 

నైరములు ముదిరిన తరువాతనే యీ ఉపని 

వత్తులు తత్తచేవతా భ్రక్తులచేం గల్సింప( 
— 0 ద (0 అలాల నే 

వీసి ముదలయినవి యిట్టివి. 

| బడిన వనుట స్పష్టము. 

మొత్తము మాద సై ని చూపబడిన నా 

కన్నం జరముననున్న వి. వెనుకనుండి పుట్టిన 

వని మనమూహించిన, మనయూహా సత్యము 

నకు దూరముగ నుండదని చెప్పవచ్చును. 

ఈ వేదమునకు నుపవేదములుగా (బ్రహ్మ 

అయిదు వేదములను 

“ నిర్మించెనట, 
ఉపవేదములు 

ళ్ 

/ పంచవేదాన్ నిరవముమిత; నర్పవేదమ్! 

పీశాచవేదమొ। అసురవేదమ్! ఇతిపాన వేదన; 

పురాణవేదమితి” 

రి గ్. 
ఇ అవక, ౯ న. 
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అయిదు వేదములను నిర్మించెను, 

వేదము, పీశాచవేదము, అసుర వేదము, ఇతి 

హాస వేదము, పురాణవేదభఘు. 

నోపథ (బాహ్మణమునరదు( 'జెప్పంబడిన 

యా యైదు ఉపవేదములలో, మొదటి 

మూండు వేదముల విశేషసంహితలు (ప్రఖ్యాతి 

గాంచి.యుండలేదు. పాము మంత్రములు, 

దయ్యపు మంత్రములు సంస్కృతీమునందు 

పెక్కులు గలవు. కాని వానిలో నే (గంథ 

ములను ఈ "యుపవేదనులుగాం బరిగణిం 

చిరో తెలియదు. ఇతిహాస వేదమనయా 

ఛారతమనియు, పురాణ వేదవునంగా పురా 

ణములనియుం దోంచుచున్నది. గోపథ 

(బ్రాహ్మణము అన్ని (బాహణములక ౦కు నర్వా 

చీనము. సూత్ర (గంథములకుసాడ తరువా 

తేది కానన నదిపుట్టిన కాలమున టికు మహో 

భారతమును, కొన్ని పురాణములును పుట్టి 

యుండును, 
ణి 

అథర్వణ వేద సంబంధమైన శల్చసూ(త ' 

ము లైదని ఉపవర్షా 

చార్యుడు చెప్పెనని, 

విద్యాఠణ్యు(డు తన 

భావ్యమునందు ఈ క్రింది శ్లోకము నుదా 

పహాదించి యున్నా (డు: ౧ 

అధర్యణిక సూ ట్ర 

గ్రంథములు 

నతు త్ర కలో ) వె తొన, న్పృతీయః నం 

షా తావిధీ, | తూర్య అంగరన; కల్చ్నః, శాస్తి 

త 

సర్ప |. ॥ అర్థము: -నతే త్ర త కల్పము, వై తాన కల 

ల్పవ్యు; సంహితా కొల్పవఖు _ అంగిరస కల్ప 

ము శొన్లి న్ని కల్పము; అనునవి ఇ్ఞైదు, ఇందు 

సంహితా కల్ప వునంగా కాళిక శల్చసూ 

త్, ముగ 0 n 

కనల్బనూ శ్రేములు నౌనక్ష,జచాజలు, జలద, 

బ్రహ్మనరులను ఈ నల్గురు ' శాఖవారిశే 
(ప్రమాణములంట. ఇతర శాఖల వారి శే 

సూత్ర (గంథములు (పమాణముగ _నుండి 
నవో తెలిసికొనుటకు ప్లీలులేదు. * 

ఈయైదు కల్పసూ త్రగ్ర ౦థములలో కాళిక 

సూ(త్రేవునునది మిక్కిలి ముఖ్యమైనది. విపుల 

ముగను సంపూర్ష ముగను నిందు నథర్వవేద 

మంతముల కుపయోగము కల్పింపంబడినది. 

శాళికసూ[(తము మొట్టమొదట అవెురికాలో 

(బకటింపంబడినది+. ఇందు ౧౮ అధ్యాయము 

సేత త్ర సాకల్యేన సంహి తామంతా, ణాం శాంతి 

పసి టను కర్మను వినియోగ విధానాత్ సంహీ 

తా విధీర్నా ను కౌశిక సూూల్రమ్ ! న 

(ఇతెసాయ అాదార్యః. 

వేద సంబంధ మైన ముఖ్య (గ్రంథములు మొదటు 

పా క్చాత్య దేశములందు బ్ర టింపబడుటయు, మన 

వా రేమియు రొజేయకుండుటయు జూడ? చాశ్చాత్ఫు 

లకుంగల జై నాఖఫిలావయు, మనకుంగల యాదా 
సీస్యమును జక్క ల వెల్లడి యగుచున్న వి . బుగ్వేద 

సంహిత ముటదటు ఆక్స్ ఫడ్డులోన్సు (౧౮౫౦) శుక్ల 

యజుర్వేద వాజసనేయ్య్మ సంహిత బరి రైన్ లోను(౧౮౫౨) 
క్చన్డ యజుర్వేద తె స్వ గ రీయ సంహిత లిప్ జిక్ లోను 

(౧౮౭౧), సామ చేద సంహిత లిప్ జక్ లోను(౧౮క౪త) 
అథర్వ వేద సంహిత బర్టిన్ లోను (౧౮) ప్ర ప కటిం 

పెండ్నవి ! ఇ౦తియకాదు. పీని కర్త ములు, కేక 

ములుకూడ సిద్దము చేయయుడినవి | 
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లును ౧౪౧ కండికలును గలవు, ఈ న్యూత 
(గ్రంథములలో న్మేయే విషయములు కలవో 

వాని పట్టిక, సాయణాచ్యార్యులవారు తమ 

భామ్యవీరికలో నిచ్చొయున్నారు. ఆ విషయ 

సూచికలవలన' నథర్జు చేదమందలి విషయ 
ములను గుతీంచియుం గొంత బోధ కలుగం 

గలదు కనుక" వేజు వేటు సూ(తీముల విషయ 

హరించుచున్నామీ సంస్కృత పదములు 

సాభారణముగ నర్ధన్దుగునవి కావ్రేన వేతుగం 

'దెలులర్థ మాయలేదు;-_ 

“ తతతావత్ కౌశికన సూత్రే (క్రమేణ(ప్రతి 

పాద్యా న్యేతానికర్శాణి | ఆదా స్టాలిపాక 

విధా'నేన దరిశపూర్ణ మాసవిధిః। తతోమేఢా 

జననాని | బ్రహ్మచారి సాంపదాని | [గావు 

నగర దుర్గరాష్ట్రొది లాభా న్థాని |! పుత్రపళు 
ధన ధాన్య (ప్రజుస్ర్రీ కరి తురగ ర థాన్లోలికాది 

సర్వసంపత్సాధ కాని |! జనానామ్ 'పకమత్య 

సంపాదకాని సామనస్యాని | తతో రాజ 

కర్మాణి! తొనిచ శత్రువా సి (తాసనాని సం 

(గామజయ సాధనాని ఇషునివారణా ర్టాని ఖు 

నివారణాని పరీనేనా మో 
హనో ద్వేజన _సమృనోచ్భాటనా దీని స్వనే 
నోత్సాహ పరిరతుణా భయాన్థాని సంగ్రామే 
జయపరాజయ పరీశూ న్ధాని సేనాపత్యాది (ప్ర 

ఆధానపురుష జయక రాణి పరిసేనా సంచరణ 

(ప్రజేశేను అభిమ నత పాశాసీక శా(ప్రత్లే 

పణాదీని జయ కామస్య రాక్ష రథస్యారోవా 

ణమ్ పేభిను నిత ఛేకిపటహోది సర్వవాది(త 

తాడనమ్ సపత్న కుయకర్మాణి శతూత్స్చా 

దితన్య రాజ్ఞః పునః స్వరాష్ట్ర (ప్రవేశకాని 

రాజాభిే పీక sl పాపతేయార్థాని! నిర్భతికర్మా 

ణి! చితాకళ్మాదీని! పొప్టికాని | గోసమృద్ధి 

కర్మాణి! లమ్మీకరణాని | పుష్ట్యర్థమణిబస్ధినాని 

. కృపిపుప్టి క్రరాణి। అనుడుక్సమృద్ధిక రాణీ గృవా 

పట్టికలను సాయణభామ్యమునుండి యుదాొ | సంపత్క_రాణి సవశాలా కర్మాదీని | వృహో 

త్సర్ణనమ్ | ఆగ్రహాయణీకర్మ॥ జన్మాంతరకృత 
పాపనిమిత్తా చికిత్స న్ వివిధర్లోగ ఖై వజ్యాని। 

తత పథమం సర్వవ్యాథి (భె మజ్యం జురాతి 

సార చహుమూ(తాది ఖై వజ్యాని శస్తాద్యభి 

ఘాతజ రుధిర (పవావా నిరోధకాని భూత 

(వేత విశాబాపస్మార (బహ్మరాతీస చాల్మగ 

హోది నివారణాని | వాతవీత్త శైమ్మ ఖెమ 

జ్యాని | హృ(దోగ కామిలాళ్స త్ర నివార 

కాని | సంత తీజరై కొహీొ-కాది విమవుజ్వర 

రాజయత్ము జలోదర నివారణాని గవాత్యా 

దీనాం ్రివి హరాణి నికనమల సర్ప వృశ్చిక 

స్థావర జబ్లమవిమని వారణాని శిరోశ్నీ నాళికా 

ర్ క్ష జహ్యో[్రీవాది రోగ ఖై మజ్యాని (బాహా 
ణాచ్య్యాకోక నివారణాని గణ్ణమాలాది వివి 

ధరోగఖె భె జషజ్యాని। వు_కాదికామ క్ర్రీకర్మా 

ఇ సుఖ(పసవ కరా ణి గర్భాథానగర్భ బ్భం 
హాణ' పురసవనాదీని సౌభాగ్యకరణాని | రా 

మను వశీ ఇ జాదిమన్యు నివారణాని। అభీష్ట సిధ్యసిద్ధి విజ్ఞా 

నాని | దుర్దినాశ న్యతి వృష్టినివారణాని। సభా ' 

జయ వివాదజయ కలవహాశమనాని | న్వేచ్భా = 
al 
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తో నదీ(ప్రవాహా కరణాని! నృష్టికర్మాణి। అ 

స్థ కృ పనకర్శ | ద్యూతజయకర్శ | ' గోవత్స 

విరోధ నివారణన్ | అశ్వశా న్గి; |, వాణిజ్య 

లాభకర్మ | స్రీయాపాపలక్షుణ నివారణం | 

వాస్తుసంస్కార కర్మ | గ్భవా (పవేశకర్శ | 

కపోత వాయసాద్యుపహత గృహా శా న్లివిధి?| 

దుప్ప్రతి (గహాయాజ్య యాజసనాదిదో వనివా 

రణమ్ | దుస్ప్వస్న నివారణమ్ | కుషోార న్య 

పాపనకు త్రజననశా స్థ | బు ణాపనోదనన్ | 

దుశ్శకునణా_ BE] అభిచారికాణి | పరకృతా 

భీచారనినారణాని॥ స్వ _స్త్య్యయనాని 1 ఆయు 

ప్యూణి | జాతకర్మ నామకరణ చూడాకర్లోప 

నయనాదీని। వకాగ్ని సాధ్యా? కామ్యా యా 

గా (బహ్మ్మాద నస్వశ్గ"దనాద్యా ద్యావింశతి; 

సవయజ్ఞ్య్యాః॥ (కజ్యాచ్చమనమ్ | అవసభ్యా 

ఛానన్ | వివాహాః॥ సై తృమేధికాని | పిల్లి 

సిశృయజ్ఞః। “మధు సర్క?॥ సొంసురుధి రాధి 

వర్షణ యత రాత సాదిదర్శనభూకవ్చు,ధూ మ 

శీతు చస్టార్కోప స్ప వాదిబవు వధో త్వా 

తథా _స్టయః॥ ఆజ్యత_స్థ్రవిధి?"। అష్ట కాకర్మ 

ఇస్రిమహ? | తత" *ఒభ్యయన విధిరితి॥ 

తథా వై 'తానసూళే, దర్శపూర్ణ మాసా 

దిషు అయనా న్లేషు -త్రయీావిహి తీకర్మసు 

(బ్రహ్మో (బ్రాహ్మణా చృంసీ అగ్నీ ధ్ర; పో తేతి 

చతుర్లాం బుత్ల్టజాం క _ర్భవ్దం ప్రతిపొద్య లే | 

తత్ర అనుజ్ఞామ_న్థ్రణాదీని (బ్రహ్మణ; | శస 

దీని _ాహ్మణాచ్భంసినః | ఆగ్నీ భోస్య 

వాసి? | గతాయుసూం * 

అన్వాహార్య శ్రపణ ప్రస్థిత యాజ్యా దీని | ఫో 

తు; "కస్థిక యాజ్యాదీని | శ్రితి విభాగః॥ తత 

అయం కర్మ[క్రమణ! (ప్రథమం దర్శశపూర్ణ మా ' 
సౌ | తతోజ-గ్నా ్యథానమ్। అన్న కో త్రమ్ 

ఆ(గయకోప్టీ | చాతుశ్మాస్యాని | వైశ్వ 

చేవ నరుణ(ప్రఫాస సాకమేధ శునొసీరీయాణి 

"పుయా? 1 అగ్ని స్టో మోక ్యహోడక్యతి రా 

(త్యాత్మకః (పకృతిభూత శృతుస్పంస్థః సోమ 

యాగ; | వాజపేయ; | అపోర్యామః। అగ్ని 

చయనమ్ | సాతామణిీ,| మై(తావరుణ్యా 

మిత్నేఫ్టీః | గవామయనమ్ | రాజసూయ; | 

అశ్వమేధః | .పురువమేధ? | సర్వ మేధ; | 

బృహస్పతి సవగోసవాదయ వకాపహాః సోమ 

యాగా] | న్యుష్టి దిగా త్ర (ప్రకృత యాెహీ 

నాః | రాత్రి స తాణి | సాంవత్సేరికాణ్యయ 

నాని |! దర్శపూర్ణ మాసాయనాసీతి॥ 

నటే త్రక'లేడ-పి (ప్రథమంక్షృ త్తికాదినతు(త్ర 

పూజాహోమాది | తతోజద్భుత మహో" 

ఇానన్లిః |! నైర్భత కర్మ! అమృతాద్యా అభ 

యానా_ప్లి)ం శన్మహో శా న్యా నిమి త్ల 

ఛచేన (పతీపాదితాః | తత్ర దివ్యా _స్థరికు 

భామేషు ఉత్పా'లేషు అమృతాఖ్యా మహా 

పునర్జీవనాయ నై 

శ్వ బేవీ | అగ్ని భయనివృ శ గయే సర్వకావూ 

వా_స్థయీ ాెగ్నే ౦యా | నతు(త్ర(గసహోక ఫ్ ఇ 

స్పృష్టభయా_ర్తరోగ గృహీతానాం తృచ్భాం 

తయే ఛార్లవీ | (బ్రహ్మవర్చసకామస్య వస్త్ర 

ఇ ౧౯౦౭ 
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శయనాగ్ని జలనేచ (బాహ్మూ | 'రాజ్య్రీ 

- అ్రహ్మవర్చస -కాటుస్య బార్జస్సత్యా | ప్ర 

జాపళ్ళ న్నలాభాయ (పజోకష్షయ నివృత్తయే 

చ (ప్రొహిపత్యా! శుద్ధికామస్య సావిత్రీ! ఛన్లో 

(బ్రహ్మ వర్నస కామస్యగాయశత్రీ | సంపత్కా 

.మస్య అభిఛరత=-భిచర్యమాణస్య చ ఆజ్లీ 

రనీ | విజయ బలపుష్టకామస్య పరచ(క్రో బ్వే 

జనకామస్య చ ఇన్టి! అద్భుత వికార నివృ 

త్రీ కోమస్య రాజ్యకామస్య చ నూహేస్ట్రీ | 

ధన కామస్య ధనత్షీయనివృ త్తి కానుస్యచ 

శాజేరీ | విద్యా కేజోధనాయుప్కామస్య 

ఆదిత్యా | అన్నకామస్య వై నవీ | భూతి 

'కామవాస్తు సంస్కార + కర్మణో ర్వా సోవ్బ 

త్యా | రోగార్తస్య ఆపద్గం_స్తస్య చ రౌద్ర | 

వజయకామస్య అపరాజితా ! యమభయే 

యామ్యూ | జలభయేనారుణీ | వా త్యాభ 

యే వాయమ్యా | కులక్షుయననివృ త్తయే సంత 

'కాఖ్యా | వస్రువేయనివృ త్తయే త్వాష్ట్రి 

చాలస్య చ్యాధినివృ_క్రయేకౌమారీ | నిర్భతి 

గృహీతస్య నెరృతీ! బాలకామస్య మూ రుర్ల 

ణీ | అశ్వక్ష్షయనివృ త్రయే గా్స్ర్వీ ! గజ 

కయశా నయే పారావతీ | భూమిశామన్య 

పార్టిపీ | భయా ర్తీస్య అభయాఖ్యా మహా 

శాన్తిః | అసాం తీ _స్టభూ తా మహోశా న్లి 

అ ేది॥ 

కథా ఆజ్జిరసకల్సే అభిచారకర్మాదా 
క_ర్తృకారయితృసద స్యానాం స్వాత్మ రకా 

కరణమ్ | అభిబారోపయు క్ర దేశ కొ లమణ్ణప 

క ర్భృకారయిత్ళ దీ శా దిధర్మసమిదాజ్యాది 

సంభార 'నిరూపిణాదిశమ్, తత ఆభిభారిక 

కర్మాణి |! పరకృతాభిచార నినారణాదీన్య 

న్యాన్యపే కర్మా ణి 

శా న్లికల్సేడావి ప్రథమం వైనాయక(గవా 

గృహీతల్లతణాని | తచ్భాన్తయే సంఖభారా 

హరణమ్ |! అభిపే.కనై నాయకహోనమాః | 

తత్పూజా విధానమ్ | ఆదిత్యాది నవ(గహా 

యజ్ఞాది మితి॥ గ్ 

ఇట్లు అయిదు కల్పములలోని ఏమయి 

సూచికలను కొద్దిలోనిచ్చి సాయణాభార్యుల 

వారు కల్పములలో లేనిదియు పరిశిష్టముల 

లోంజెప్పండినదియునగు రాజ్యాభి పేక వివ 

యసూ చికంగాడ నిట్లిచ్చియున్నా రు 3 

“ఏతేము కల్పేవ్వనుక్తాని యాని రాజాభి 

సేకోసయు క్ష (ధ్రవ్య(ప్రకృతి (ద్రవ్యపరిగ్రహ 

వురోహితేవరణాదీని పరిశిల్టోశ్రాని తాన్యపీ 

అను [క్రమ్యున్తే ! ప్రథమం రాజ్యాభి మేకః | 

పాత; పాితర్మ_న్ల గద్గాలంకారసింహోస 

నాశ్వగజాన్ష్లోలికా ఖడ్లధ్వజచ్చ(త్ర ఇామరా 

దీనాం తత్త న్మన్నాభి మని) తానాం రాజై 

(ఫ్రచానాదీని పురోహితకర్మాణి | సువర్ణ "భేను 

తీలభూమిదానాదీని రాజ్ఞః (పతిదివసక_ర్త 

వ్యాని! పూజిత విష్టమయ్యా సదీపయా రాత్రి 

(ప్రతిమయా రాజ నీరాజనమ్ | రొ 

కరణం చ ఇ ద్యేవమాదీని పురోహితస్య ఠా” 
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(తిక ర్భాణి। రాజ్ఞః పుప్పాభి పేక రాజ్ఞ 

రాత ఆ రా(త్రికవిధానమ్! ప్రాతః పతర్ 

. ఘృతావేతణమ్! కపిలాదానమ్! తిలధేనుదా 

“ 

నమ్! రసాదిధేనవః! కృష్ణా జినదానమ్! భూమి 

దానమ్! తులాపురుషువిధిః ! అదిత్యమండలా 

కారాపూపదానమ్ | హిరణ్యగర్భవిధి? హాస్పి 

రథదానన్! కనకాశా(ది దళ మపహాధానాని! 

అశ్వరథడానవ్ | గోసహ(స్రవిధిః ? వృపో 

త్సర్షః। కోటివళేవు;! లశ్షహోమ; |! అయుత 

హేమా! ఘృత కమ్మలవిథిః। తటాక ప్రతిస్థా। 

పాశుపత (వ్రతేన్ 1ఇ త్వేవమాదీని | అన్యాన్యవీ 

దాన (వ్రతాదీని॥* 

అథర్వ వేదమునకు "ఆరెండు అను (క్రమ 

ణులు కనంబడుచున్న ని. ఒకటి పంచపట 

లిక, రెండవది సర్యాను 

(క్రమణి. ఈ రెండవ 

దానికే బృహదను [కమణి యన్న వేరుకూడ 

నున్నట్టు కానవచ్చుచున్నది, ఇవి అథర్వ 

వేదముయుక్క_ యొక విధమైన జమాబంది 

గోప్పూరాలు. ఈకాండములోసూక్షములిన్ని, 

ఈ యీసూ క్రములలో బుక్కు_లిన్ని, ఈ 

సూ_క్షోములీ యీ విషయములకు సంబంధిం చి 

అను క్రైనుణులు 

నవి అను మొదలైన కట్టు బాట్ల్రన్నియు పఫ్ని 

యందు జేయంబడియుండును, అను [క్రముమి 

బేర్పడిన తరువాత వేదమందలి మంత్రములు 

“అధర్వ సంహితా బొంచాయి పృత్కి ౧-వ సంపు 

టము సాయణ'భిప్యోపో జ్ఞ్యాతము, ౨౬-౨౯పుటలు. 

మారుటకు వీలుండదు.  పంచపటలికలో 

౧F౯ో.వ్ష _౨౦-వకాండము ల్నుఉద్గాహారింపంబడి 

యుండలేదు. ' సంచ పటలిక కొంత పద్యా ' 

తృకము, కొంత గచ్యాత్మకము. శ్రే 

అథర్వ పరిశిష్టముటు _౨_౨-వటకు ను 

న్ని. ఏనిలోని విషయము లచేకములు. 

ఇందు. గొన్ని వ్యాక 

రణ్యవిషీయమును, 

వ్యాతిషమున్ఫ, అర్థివిమయమును,; అన్యవివ 

యమును, అథర్వ చేదమునకు సంబంధించిన 

వానిని చర్చించును. మై పస్పలాద వుం(త్రము, 

ఇంద మహోత్సవము, ధథూర్తకల్సము, 

ఆసురకల్పము; జ్ఞాన మాల; శాద్గకల్పము, 

ఉత్తమ పటము, చరణవ్ర్యూవాము, (గ్రహ 

యుద్ధము; అద్భుత శాంతి; అను పరిళిష్టములు 

పరిశిప్ట్రములు 

ముఖ్య మైనవి. 

అథర్వవేద సంబంధమైన వ్యాకరణ గృం 

థములలో, “శానకీయ చతుర థ్యాయికా ? 

యనంబడునది యొకటి 

న్యాకరణ కానవచ్చుచున్నది. 
గ్రంథములు 

ఇ దీనికే అథర్వణ పాతి 

ఇాఖ్యమనిపేరు. ఇది అమెరికాలో. (బక 

టింపంబడినది. ఆథర్వణ నూ(త్రములని పాణిని 

కృత (గంథ మొకటి కలదని చెప్పెదరు కాని 

యెచ్చటనుకానరాదు. కౌ త్సాయనకృత మైనా 

నిరుక్త నిఘంటు వొకటికలదు. ఖృహత్ 

సర్వాను క్రమణియు నొకటికలదు. 
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ba 
oe rao దా మంబ దతతను వుట. చతటత్తలేన.. తలుడాలుడానాా 

అథర్వ జ్యౌతిమమను గంధ మొకటి 

. కలదు, అండు డేలో ప్రకరణములును, "౧౬౯ 

. క న్లో కోములును కలవు, 

అథ చ్యసనమ ఇందు గణిత జూతక 

స్కందములు కలవు. దీనిని బితామహాు,డు 

,కాశ్యేపునకుః జెప్పినట్టున్నది. ఈ (గ్రంథము 

బుగ్యజుర్వేదాంగ జొెతీషముల కంకును, 

ఇతర చేదాంగమ్లుల కంకెనుమిక్కిలి అర్వా 

చీనము. [క ©. 
bs 

అధ ౮౪ ప్ర ఖి---అథర్వ వేదో పనివత్తు. 

అథ ర్వళిభోపనిపల్ : అథర్వ 

శిఖోపనివ _త్తీధర్వ వేదమందలి పం చరుద్రం 
బులలో  నొక్కటిమ్మై యష్టోత్తర శతో 
పనివత్తులలో నొప్పుచున్నయది, మై ప్పలాద 
సనత్కు_మారులును ఆంగిరుసులు నొకప్పుడా 
"యథర్యణ +బువీ యొద్దకు. బోయి ధ్యాన 

ధ్యాత్ఫ ధ్యే యవివయకం బగు ప్రశ్న ౦బునడుగ 
నాతండు గృపచే వారలకు నుపజేశమొన 
రించిన తత్త (మని యాఖ్యాయితా మూలక 
ముగ. బెలియవచ్చెడిని. 

“అథోనంకై ప్పలాదోంగిరా స్పనత్కుు 

మారశ్చాధర్వణ మువాచ భగవస్కిమాచా 
(ప్రయు క్షం ధ్యానం ధ్యాయితవ్యంకింతత్ 
ఛ్యానంకో వాధ్యా తా కశ్చ భ్యేయఃస ఏభ్థోో 
థర్వా౯ (ప్రత్యువాచ, -. 

వందు సాధన చతుస్టయసంపన్ను లగుసర్వ 

కర్మ సన్నా్యానులకు శ న్ర్రముచే విధింపంబడు 

(పణవోపాసనంబు సూవ్మంబుగ వివరించ. 

బడియున్న ది. నురియు (బ్రహ్మ వా చకంబు 

లగు నోంకార ప్రణవ (ప్రళయ తారవిన్షు (బప 

(ప్రకాశ మహాచేవాదిపదంబుల వ్యుత్సత్యథ౯ 

ము లడై (త తత్వము చేటపడునటులు నిరూ 

వీంపండియె. సరవా చకగంబులచే గమ్యంబగు 

వాయు శీన్రుండని నిగమనంబున. జెప్పంబడీ 

యుండుటచే సీయుపనివత్లునందు శినపదను 

తర (బ్రవ్మావాచకంబుగ నుచ్చరింపంబడి యొ 

నని యెజుంగునది, ఇట్టి (బహ్మాత_త్హ్వంబును 

చెలిసికొనుటచే జనన నురణ(ప్రవాహరూప 

సంసారమునుండి ద్విజులు ముక్షృలగుచున్నా 

రని ఫల(శుతిచేం 'దెలియవచ్చుచున్నయది. 

“ అథర్వశికై తామ ధీత్యద్విజోగర్భ వె 

సాద్విముకో విముచ్యత నతావధీత్యద్విజో 

గర్భవోసాద్విముచ్య తే| ” 

సర్వకర్మ సన్నా స్రసమును గావించి గురు 
ముఖమున మహావాక్యోప దేశమును బూందిన 

వారలకు (బ్రణవోపాసనంబు క్షర్హన్యంబు 
గావున నట్ట వారలకి యుపనివత్తు విచార రమ 
ణ్లీయంబు. “ 

(శ్రీ. క భూ 

అథ ర్వశర స్సు. అథర్వ వేదోప 
నిషత్తు, - ఛి 

= కరం © 
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గి 

౭2౮ ల 

అధర్వ శరసుండు._అ థ రణ 

బు మీయొక్క ముగ్గురు పుత్రులలో నూండన 

బాదు, 

అథ ర్వాశిరోపనిషల్ __ అథర్వ 

శిరోపనివత్తు నామ మూ(టత్రముననె యథర్వ 

వేదాంత ర్యాగమని సుస్పష్టనుగుచున్న యది. 

ఇయ్యది యషహ్షైత్సర శతసంఖ్యాకంబులై న 

యుపనివ చ్చేస్టంబులలో నొకటి. 

ఇయ్యాది రుదునకుకు ేనతలకును జరగిన 

సంభాషణ రూపముగం గానంబడియెడి ఇట్టి 

యాశయము సీయుపనిష  దారంభమున 

నుండిన యాఖ్యాయిక బలసఖిచుచున్న యది, 

దేవత లొకానొకప్పుడు రుద స్వరూపమును 

జిజ్ఞాస జేయందలంచి స్వర్గలోకంబునకుం బో 

యి రుద్రుని దశికాంచి యాతని మో శెవ్వరని 

యడుగ నారు[ద్రుండు సకల (బహ్మాండము 

లును చానేభయైయున్నాండననియు. దొనకంశ్నె 

నన్యమొండు "లేదనియు, తాను సోరికాలికా 

'బాధ్య్యుండును సర్వ వ్యాపకుండును; సర్వాభా 

రుండునైయున్నా6డననియు, దన్ను 'జెలిసికొనిన 

వారలు సర్వము నెతింగిన వారలగుదురనియు 

నుప బేశించినటులు (బ(ప్రథమంబున వివరింప 

బడియున్న ది. ” 

“ చేవాహనవై స్వరం లోకమగమ నే చే 

వారు(ద మపృచ్చకా కోభవానితిసో (బ 

= వీత్ ౨) ౧ 
ణి 

~ 

బందం (బ(పథమంబున విరాట్సురుస 

రూసీంబు రు[దరూసంబుగ శణిలాంపంబడియె, 

విరాడ్రూసమూ నుపాసించుటకు నోంకార 
మాలంబనముగా నుపచేశింప్ప బడియను. 

పిమ్మట నోంకారశబ వోచ్యుండగు రుుదుని 
యి శ 

సామంబులుగ 'నోంకార (ప్రణవ సర్వవ్యాపి 

యనంతతార సూత్ముశుక్ష వైద్యుత పర 
గం రా 

(బమ్మోక ర్యు చేశాన భగవాః శ పాశ్వర మహో 

'జేవ శబంబులు పదునె దును జీర్కొ_నంబడీ 
స > 0 a 

యవ్యానియొక్క లతీశతాంబులుగా నొప్పు 

వ్యుత్సత్యథక౦బులు వివరింపంబడియె. ఇట్టి 

శబ్లంబులయొ క్క_ న్యాఖ్యానంబుచే రుదుని 

యుక్క._పారమాభథికాక స్వరూపంబు విస్పస్టమ 

గుచున్నయది. ఇంక (బ్రహ్మజ్ఞాన (ప్రా స్టీకినంతే 

రాయంబులగు దురితంబులనివృ త్రిక యిందు 

భస్మధారణ లక్ణంబగు పాశుపత (వతం 

బొం డుపచేశింపంబడి యున్నది. ఈ యుప 

నివత్తు నందు |బిహ్మ శబ్దంబునకు మారుగ" 

(ప్రప్రథనుంబున రు(ద్రశేబ్ద ముండుటం జేసి నజ్జః 

నులశే నీ యుపనివత్తు శె వవిశిషా చె పత 
అజాత యట రై రా 

బోధకంబని తలంచ. బడుచున్నది. కాని 

పౌర్వాపర్య నిమర్శనంబుచేతను ఇతర యుప 

నిషదా శయమువేతను (బహ్మసూ[త్ర సద్దాం 

తములచేత నట్టి యాశయంబు దప్పనియు _ 

శ్లుద్ధాద్వెత తత్త్వమే యా యుపనివత్తా 

త్సర్యం బనియు _ నిరాటంకముగ( జెప్పనగు, 

ఇ తరం 
9 

> 
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ఖ్ 

౮, అథర్వాంగిరను(డు - అద్ద ౦కి | [సం, ౨, 

కావున నీయుపని;షత్తు సాధన చతుష్టయ సంప 
. న్నురిగు జిజ్ఞాసువులకు శేయోదాయకము. 

6 శీ *క, భౌ 

అథ క్యాంగికసుండు — ఒక 

(బహారి. నహువరాజు ఇం[ద్రపదవినుండి 
ళ్ రాశీ న్న 

చ్యుతు(డై నవీదప నిం్రుండు రాగా నీబువీ, 

యాతని యశస్సును జక్క_(గ గానము 

వేయంగా నింద్రుండుశంతసించి, యోాతేనికీ 

చేరును, అథర్వ వేగమునకు ' నాబార్యత్వ 

మును, యజ్ఞమున౧దు హవిర్భాగ మును, 

ఇచ్చెను. (భార. ఉద్యో, అ. ౧౮. 

అధినా - దాచీన (గీసుబేశపు 
చేవత, వ్యవసాయము, యుద్ధము, పట్టణ 

నివాసము, పారిశ్రామిక కళలు, వీనికి నీమె 

యధిష్టాన దేవతగా నెంచంబడు చుండెను, 
_ఈమోజ్యూయస్” (బృహస్పతి అను చేవుని 
విడ. ఆతని తలలే నుండి పుశ్టైను ! 

అధీసియస్. ఈజిప్టు చేశీయుండై న 
మహో విద్యాంనుండు, శ్ర శ కరం పంత 

మున నుండినవాండు, ఇతండు తనచే రచింప 

బడిన(గంథముసకూ “పండితులకు విందు అను 

నర్భముగల చేరు 'బెక్టైను, ఇందు నంతకుం 
బూర్వపు వారైన ఎనిమిది వందల (గంథ 
కారుల్ల (గంథవులనుండి వాక్యము లుడ్షా 

హరింపయుడినవి. | మాల దూర్వమువజక్రు, 

అథ ల్ స్టకా-ఇంగ్ల ండు "దేశపురాజు, 

శ్ర న ౯ “మొదలు ౯రిం వణకు రాజ్య 

ముచేసెను.  ఇతండు “ఆల్ ఫెడ్ మహా 

మహాని మనుమండు. “పెద్ద ఎడ్వర్లు కు 

మారు(డు. ఇతండు రాజ్యమునకు వచ్చినపు 

డీరాజుల (ప్రభుత్వ మింగ్లండు ేశమంతటి 

కైన న్యాపించి యుండలేదు. ఇతండు 

డెవ౯యై.రు కార౯ వాల్, వేల్పు, నార్ 

దంబ్రియా మొదలయిన _ పోంతేములను 

జయించి. ఇంగ్లండు చేశమంతటికిని వకచ్చ 

తి పత్యము వహించెను. 

అద్దంకి.__గుంటూకు జిల్లా ఒంగోలు 

"తాలూకాలోని యొకగామము, ఇది ఒంగో 

లు సేషనునకు, ఇరువదివనూాండు మైళ్ళ దూర 
ర్ న్ 

మున నున్నది. గుళ్ళకమ్మ యను వఏజు) ఈ 

(గాము సమోపమున నుండి (పవహించును. 

ఈ గామ సమిపమున పాడుబడిన కోట 

గలదు. అది రమారమి ఎనుబది యకరముల 
వైశాల్యము గలది. ఈకోట (ప్రతాపరు(దుని 
కుమారు(ఢై న హారిపాలు(డు కట్టంచె నం 

దురు. కోట యంతీకంకు పూర్వముంజె 

ననియు, హారి పాలుండు పాడుబడిన కోటను 
చాగుచేయించెనని యు గొందటు చెప్పుదురు. 
మందపాటివారు, ఇచ్చట కొన్ని దినములు 
(ప్రభుత్వము చేని సినట్లు తెలియుచున్నది. 

ఈ (గ్రామముచుట్టుపట్టు పా9౦తమున 

కాయభొన్యముల (= 
శ్ జతిర్లి.౨ ళ్ కల్లా 

a తా 
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వ్యవసాయము విశేషముగా నుండును, ఈ 

పా9ంతముననే గోజూతియొక్క- యభివృద్ధికై స 

పోషణము మిక్కిలి శ్రద్ధతోం 'జేయ బడును, 

ఒంగోలు సంతలోనుత్త మో త్సమములని బహు 

మతులు వడయుపళువులలో పెక్కు, లీ (పాం 

తమునుండి వచ్చునవియీ. అద్దంకి ధాన్య 

వ్యాపారము నకు కూడలి స్థలము, 

డిప్యూటీ తహాన్సీలుదారుంయుండును. ' 

అద్దంకి గంగాథరకని - పదు 

నారవశ తాబ్బములో గోలకొండన వాబగు ఇబ 

ఇచ్చట 

హామ్మల్లీక్ (మల్లీ భురాము, 1550-81) 

ఆస్థానములో నుండెను. ఇతండు నియోగి 

(వావ్శాణుండు. ఏరనా మాత్యుని పుత్రుండు. 

ఈనవాబు తెలుంగుకవుల నాదరించుచుం డొడు 

వాడు. గంగాధర కవి తపతీ సంవరణమను 

ఐ దాశ్వాసములుగల శృంగార (ప్రబంధము 

నొతనికి, గృతియిచ్చెను. మహాన్ముదీయు 

లకు గృతినిచ్చిన వారిలో నీ ,గంగాధశళ 

కవియె (ప్రథముడు దోచుచున్నా (డు, సూ 

రుని పు(త్రికయగు తపతి సంవరణుని వివా 

వామాడుటయే యిందలి కథ, ఈకథ మహో 

భారతమున నాడిపర్భమందున్నది. (ప్రబంధ 

లతుణములను బట్టియు, శృంగారము ముదిర్శిన 

యాకాల పాచారములను బట్టియు నాతని 

(గంథమందు బుతువర్ణన, విరహవర్ణ న; 

చంద్ర దూవణ మొదలగునవి బాలలను 

"గాని కథ చిన్నదియె. గ 

ఇ ౨౦8 

3 న్న 

తపతి పెంచుచుండిన చిలుక సంవరుణుని 

యొద్దకుంబోయి యామెను1గౌానియాడి ఆతని 

మె మోహము పుట్టంచివచ్చునుః ఈ సంగతి 

మయెబజుంగక తపతి, ౩) 
గె 

శే॥ గి “సీమ నీకు ముద్దుల చిన్న చిలుక ! 

ఎందువోయితి వోకదా యిన్ని నాళ్లు 
జీవ పదమైన ననుఖాసీ సీమ గాని 

య 

సీముంజరియి ప దగునళే రామచిలుక” 

అని యడుగును, అంతట! జిలుకయామె 

కడ సంవరుణని వర్షించి. అతనిపై నను రాగ 

మును బుట్టించును. పతియు జెలిక_త్తెలును 

“కుసుమ కోనులి మోదం గోవింపంజెల్లునే 

పోషింపనగుగానిష ఫుమ్స'బాణు యని మన్మథుని 

గూర్చి పూజింతురు. పదంపడి సంవరణుండొక 

నాయువేంటకు రాగ ఏరిరువురొ కతోటలోంగలసి 

కొందురు. తపతి యతనితో నూర్యునిగూర్చి 

తపమునరించి అతని యనుజ్జనుబొందుమని 

చెప్ప సంవరణు(డు తపస్సు చేయుమండును. 

వసిష్థు(డును, అరుంధతియు నాతనికడ కరు 

డెంచి, పిదప సూ సూర్యునియొద్ద కుంబోయి తపతిని 

గొనివచ్చి సంవరణున కుం బెండ్లి నేయుదురు. 

వింగళ సూరనామాత్యుని ప్రభావతీ (ప్రద్యు 

మ్నమునందువలె నాయకీ నాయకులమధ్య 

నొకదూతేను గల్పించినాండు. మన్మథదూష 

అయేగాకుండ మస్మాథపూజయు నీ (గ్రంథ 

మందులగలదు. ఈకవిశై లి మిక్కిలి మృదువు 

గను మనోహారముగను రసవంతచుగను 

| నుండును. కాని శృంగా రేతరరసములు లేను. 



౭8౯౦ దె 
ళ్ 

అద్దకము సం, Dt 

ళ్ 

తపతీ సంవరణమను సంస్కృ తనాటక 

మ మొకటి కుల్ల శేఖ వర్మ చే రచియింపలుడీనది 

"కలదు. “కనుంగొనవలసి 

యున్నటె. ఈస్టంస్కృత నాటకమునకును మన 

గం గాధరుని కావరామునకును నెట్టి సంబంధ 

° మున్నదో శోధింపవలసియున్న ది. 

ఈ కఏకాలమునా, 

అద్ద కము" అనయా రంగులు వేయుట. 

హీంధువుల నిభజిన్యపకార మిది చతుష్టప్రికళ 

లలో నొకటి. రంగ్గలు వేయుట “రెండువిధము 

లుగా గనయిడుచున్న ది. గోడలకు తదితరము 

లగు మరికొన్ని వస్తువులకు ప్తూతయాయుట 

యొకటి, బట్టల కడ్డకము వేయుట శండవది. 

ఈ రెండు పద్ధతులకు నించుక భేదముగలదు. 

పూతపూయునపుడు ఆయారంగు పదార్థ ముల 

పాళ్ళు సీటితోగాని తెలములతోగాని కలిపి 

యాలేపనమును పదార్థముల పై బరాయు 

దురు. ఈ రంగులలో. జాలభాగము కడిగి 

వేయవచ్చును. బటల కడ్షకము వేయునప్పుడు 
రు యె 

కంగుపదార్భ ములను నీటిలో కరిగించ్చి బట్టలను 

కపిలో ముంచుదురు. బట్టలకు వేసి నరంగులు 

ప్టితో నుతికి యెండవేయుటవరన నసెలియ 

కూడదు. కని శే పక్కా_రంగులని పేరు. పక్కా. 

శంగులు సరాలుగుడ్డల శే "కాక శాలువలు, 

తివాచీలు:కంబళ్లు మున్నోగు ఉన్ని నేతలకును, 

గోవెసంచులు తదితరములగు నారబట్టలకును, 

పట్టువ్యవ్ర్రములకును, ఇవిగాకటోవీలు చాపలు 

మున్నగువాని కుపయూగించుగడ్డి సంబంధ 

తౌ మైిల్తిర 

మైన పచార్థములకును వేయుదురు. వస్మున్రుల 

చేత్రయం దుపయోగిం చెడు సదార్భముల (పకృ 

తిని బట్టి రంగులు 'వేయుపచ్చతులు మారు 

చుండును. ఇంతియకాక ఫక్కా-రంగులు 

వేయుట యనాదిగ రెండు విథముబనున్న ది. 

బట్టకంతయు నొకశు రంగువేయుట్క, రంగు 

నీటిలో బట్టను ముంచుటవలన నిదియేర్చ్పడును. 

ఇది సాటా యద్దక మనిపించుకొనును. ఇందు 

నలుపో యెరుపో యేదోయొక రంగు మాత్ర 

ముండునుగాని బట్టలమ్మోంద వివిధ వర్గము 

లుండను. కలంకారీయద్దకమని మరియొక విశే 

షమీ గలదు. ఇందొే బట్లమిాడ వేర్నేజు 

రంగులతో. జ్యితించిన వన్నెలు చిన్నెలు 

గాననగును, కలంకారీయద్దకము చేయు నానికి 

కొంత చిత్రకళా జ్ఞానమును గలిగి యుండ 

వలెను. లేని-వోం దనయద్దకములపై 6 (బజలకు 

మొోాజు పుట్టింపలేండు. సాదా యద్దకమునకు 

గాని, కలంకారీ యద్ద కమునకుగాని చలున 

జేయుట (ఫాతిపతికమై యున్నది. కోరాలకు, 

అనలా ముడిగుడ్డలకు రంగుబంటవు. ముడి 

గుడ్డల నుడక వేసి మల్లులు చేసినప్పుడే రంగులు 

పట్టును. కావున చలువ౯కేయుట(Bleaching), 

సాదా యద్దకము(0)౭౧క్ట), కలంకారీ యడ 

కము (Calico-printing), అను మూండు 

భాగములుగ సీ వ్యాసమును విభజించి ఆయా 

స్థ ర్దికలకు సంబంధించిన చరితా ంశములును, 

పాశ్చాత్యపౌర. స్వ పద్ధతులును, ళ్లు కు ప్త్రముగ 
గవర 

వర్తి ర్ల ౦పయబడున్లు, 
ళ్ 

al 



త్ 

సం, ౨] అదక్రము 
య 

ల 

చలువ సేయుట 

కోరాలను చలువచేసి మల్లులుగాంజేయుట 

మిక్కిలి పురాతనమైన పరిశమము. పురా 

తననాగరక జాతులవారండబు నిస్ర్రీ చేసెడి 

వారు, అస్పిరియనులు, ఇజిష్టనులు, (గీకులు, 

రోమనులు; మున్నగు పురాతన నాగరక 

జాతుల వారీవిద్యయందు. గొంతవ కుం (బపీ 

ఇతంగాం చినట్లు వారివారి చరిత్ర (గోంథముల 

వలన సృఫస్థమగుచున్నది. పౌరన్తు కలలో 

హీబూూజుతిపారి వేదగంథమగు. బైబిలు 

నందు, చలువ బట్టలవిషయ మై (వాయంబడి 

మన జేశములో మలినమునకుం 

శాపమనియు, స్వచ్చతకు బుణ్యమనియు 

యున్నది, 

సంప్రదాయసంజ్ఞు గలదు. ఇదిగాక దిగంత 

ఏ(శాంతగీర్హిని చెలుపుతో. బోల్చుట యను 

శ్రుతముగాంగవి సమయమైయున్నది. ఇంకను 

నితరదృష్టాంతములను బట్టికూడ మన పెద్దలు 

రంగులలో నెల్ల తెలుపునకు నెక్కుడు (పాము 

ఖ్యము నిచ్చి నట్లును; వారికి * ,కోరాలను” 

మట్లులు చేయుటయందు సామర్ల ర్ధ్య్మున్న 

ట్లును) దాఖలాలున్న ని. 

రంగులు _ 'వేయుటయందువలెన చలువ 

చేయట య౦దును 

వ స్తువులనుబట్టి పద్ధతు 

లు మారుచుండును, నూలుబట్టలను మల్లులు 

చేయుటలోను, రోమసంబంధమైన పదార్ధము 

లను తెలుపు "సేయుటలోను , భేదముగలదు. 
ధా 

పదతులు 
ధి 

"ఇ 

100 

నాఢ,దంతేములు,ఎముకలు, ఈకెలు మున్నగు 

పదార్థములు గూడం జలువ్ష చేర చేయ(బడునుః 

చలువచేయుట్ల కిప్పుడు రెండు పద్ధతులు " 

వాడుకలోనున్న ని. మొదటిది పుర్యాపద్ధతి, 

"శండవది నపీనపడ్డతి. మొదటి దానిని పురా 

తననాగరక జూతులవారందజు వాడుచుండిరి. 

"రెండవది రసాయన శాస్ర్రుజ్ఞానాఖి వృద్ధినుండి 

పరిణమించినది. (ప్రస్తుత వి శాస్త్రీయ 

పష్టతి పాశ్చాత్య నవనాగరిక జాతులయందు 

మాత్రము పౌడుకలోనున్న ది. 

చలువచేయుటయందు ముఖ్యమైనపనులు 

మూడు ఏ = ఉతుకుట, ఉడకవేయుట, 

సీటిలో జాడించియెండ వేయుట. ఇది పురాణ 

పద్ధతి, (ప్రతిచేశమునందును టూర్వులు వాడిన 
పద్ధతి యిదియె, నీటిలో నుడకవేయుచు 

నెండకు నెండించినచో గుడ్డలు. తెలుపగును. 

కాని దీనికి నెక్కువకాలము పట్టును. ఐరో 

పా దేశమున బురాతన పద్ధతి ప్రకారము నూ 

లునుగాని గుడ్డలనుగాని నున్న పుసీటిలో నుడక 

నిచ్చి యొండనిచ్చెడివారు. ఉన్ని సంబంధ 

మగు వస్తువులకు సబ్బు, (చాకలి చవుడు; 

కుమ్మురమట్టి, గళ్డేరునీరు మున్నగు శూర 
పదార్థములను హాజెడివారు. అప్పడప్పుడు 

గొడ్లరొచ్చును (పంచితము) గంధకపు పొగ 

ను పూర్వు లుపయోగించు చుండెడివారు, 

పూర్వపు (గ్రీకు లీపద్ధతులన్ని టి నవలంబింా 

చెడివారని వారిపురాతన చరిత్ర (గ్రలథముల 

నలన6 'దెలియుచున్నది. 
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చలువచేయుట మిక్కిలి పురాతన పరిశ్రమ 

మైనను సుమార్యునూటు నూటయే(ఇదిసం 

వత్పరముల క్రిందట నాం్లేయులకు మల్లులు 

తయారచేయు పద్ధతి తెలియదు, అప్పటి కాల 

ములో డచ్చివారు; ఒలాందు 

(Holland; "దేశీయులు, ఈ పరిశ్రమ యందు 

మిక్కిలి (పవీణతంగాంచిరి. అందుచేత నిం 

గాండులోం వయారుచేసిన కోరాలన్ని టిని 

జేయుటకు హోలెండు చేశమునక్ం 

బం పెడొవారు.డచ్చివారియప్పటి పద్ధతి కొంచె 
మించుమించుగ మన'దేశములో నిప్పుడు వా 

డుకలోనున్న పద్ధతియె యగుట్లవేత వా నెట్టు 

చలువవేసెడివారో యించుక తెలిపెదము. 

కోరాలను మెరోదకములోనుడకని చ్చిళొన్ని 

రోజులు నానంబెప్టెడివారు. తరువాత వానిని 

సటిలోజాడించి వారమురోజులు మురిగిన కుడి 

తీలోగాని లేక పులిమజ్ఞ్జిగలోగాని నాననిచ్చెడి 

వారు. ఇట్లు నానినగుడ్డల నుతికి గడ్డపై 6 

బజిచి,అప్పుడప్పుడు సీరుచల్లుచు నెండనిచ్చెడి 

వారు. ఎంతయాలస్యముగ నెండిన మల్లుల 

కంత నిగనిగవచ్చును. అందుచేత కోశాలను 

మంచి మల్లులుగా, 

ఆటుమాసములు 

అనంగొ 

మలులం 
౧౧౫ 

జేయుటకు సుమారు 

జ క్ష ప్రక్స్రైడిది. శ! వ] ౧౭౮౯ 

సంవత్సరములో మొట్ట మొదట నాంగ్లే 

యులు చలువజేయుట్ కుపష్మక్ర మించిరి. 

స ఆరంభదశలో పీరిపద్ధతికిని డచ్చి వారిపద్ధతికిని, 

ఈమ 'చ్యేదమై మున శేకురడెను. కాని కొలందికాలే 

కోరాలను బులియం బెట్టుటకుం బులిమజ్ఞగ 

వాడెడివారని నుని (వాసియింటిమి.. సులి 

మజ్జగకుజదులు ౫ంధక (ద్రావకము నుపయో 

గించుట కారంభించిరి. ఈమార్పువలన వార 

ముల కొలంది బులియంబెట్టుట రోజులలో? 

బడియెను. కాని నవీన పద్ధతి క్షనుగుణ్యమగు 

మార్చు ప కీ | శ॥ ౧ఢ౭రా౭-వ ప సంవత్సరము వణ 

షన జరగలేదు. 

క్రీ! శ॥ ౧౭౭౮వ సంవత్సరమున (కీ త్ర” 

అను స్వీ డను దేశీ యుండు లవణబా యును (హారి 

నము-Chlorineఅను నోొక'క్రొత్త పదార్థ మును 

గనిహాట్టిను, ఉప్పు నుండి తయారుచేయుట వలన 

దీనినిలవణవాయు వనచ్చును. వాయుపదా స్థ 

మయినను లవణవా యువుగాబిన లె వర్ల విహీన 

మైనదికాదు. కొంచెము పనుపుపచ్చవర్గ ము 

గలిగి యుండును. వీల్పుటకుగాశై వీల్చినచో 

ముక్కును కంశ్లను నీరుగారి తలనొప్పివచ్చు 

ను, ఈన్లూతేన వాయువుయొక్క. కాంతినిజూచి 

యాం గ్లేయులు దీనిని “క్రోరీన్” అనిరి. పసు 

పుపచ్చరంగని "యాపద మునకర్థము. -ఈ కార 

ణమునుబట్టియే మన చేశభావలలోనికిహారిని 

మనితీర్థుమాచేస్థిరి. లవణవాయును యొక్క 

(పధానగుణము రంగుల నపహరించుట. నీలి 

గృడ్డగాని చెంగావిగుడ్డగాని తడిపి లవణ వొ 

యువున్న పా(త్రలోవై చి మూతంబెట్టిన యె 

డల కొలదింకాలములో నాగుడ్ల యియ్ర్రీ చేసిన 

మల్లువళె స్వచ్చముగనుండును. తెబ్ల నగుటకు 

ములోనె కొన్నిమార్పులు చేయంబడినవి, | కెండు నిముసభులకంశు ,నెక్కువ కాలము 
- ౨౦౬ ౯ 



సం, 9+] 
kJ 

అద్దకము 
ని 

౮౯౨9 

పట్టదు. ఈయంశము బెలీసిన వెంటనే వర్తకు 
లీవాయువుతో  మల్లుబంజీయ నారంభించిరి, 

కొని లవణ వాయువును , నిరాష్రాటముగ 

వాడుటకుంగొన్ని విఘాతీములు సంభవిం చెను, 

దీనిని వీల్చినయెడల పనినాండ్ర కపాయమను 

గలుగుచుం డెను. అపాయమునివారించుట క్రై 

లనణవాయువును సీటిలోంగతిగించి యానీటి 

లో గుడ్డలు జాడిం చెడివారు. లవణినువలె 

లవణవాయువుకూడ సీటిలోంగఅగును, లనణ 

వాయువువలెనేయిీా సీరుకూడరంగులం బో 

గొట్టణలదు. శ్ర శ। ౧౭౮ ద-వ సంవత్సర 

మున నాంగ్రేయు లీ నవీనపద్ధతి నవలంబించి 

కోరాలను మల్లుల(జేయ నారంభించిరి, 

లవణ వాయువును వాడుటంత యపాయ 

కరము గాకపోయినను లవణ వాయువు (గలిసిన 

నీటినుపయోగించుటలో( గూడ కొన్ని 

యిబ్బందులుం డెడివి. ఒకొ-కప్పుడు బట్టలు 

చడిపోవుచుండెడివి, అంతేకాక నిలువయున్న 

చో నా నాటికి చలువచేసెడిశ క్రి తగ్గును, ఈ 
యిబ్బందుల. బోంగొట్టుటకై “బజెర్లాలెయను 

పరాసు వా_స్తవ్యుండు లవణ వాయున్హుగల 

సీటితో. గొంచెము శతూరజల్వము. గలిపెను. 

ఈ మెరజలమునకు *ీ పొటాసిని చేరు. 

ఇదిసున్నమువలె గామైనపచార్థము, బ్రదియు 

సున్నమువలె పసుపును వసంతమువేయును. 

ఫొటాసు నీటిని జేయుటకూడ సులభమే. 

ఉ_త్రశేణి బూడిదెగాని శతెల్లగల్లేరి బూడిచె 

గాని సీటిలోం గలిపి యానీటిలో సున్నపు 

శతేటంబోనిన యొడల మౌెరజల (పొటాసు) 

మేర్ప్సడును. ఈ మా రోనకములో లవణ 

వాయువు. గలిపి యెడల నాసీరు చలువ 

చేయుట కుపయోగించును, దీని న్గుఫయో 

గించినచో బట్టలు చాడిప్లోవు. "కొని, లవణ 

వాయువుగల సీటివలెనే, య;ిీోమో రజలము 

కూడ నిలువయుంచిన యొడలం చెడిపోయి" 

చలువచేయుట కుపయోగపడదు. ఎప్పటి 

కస్పాడు తయారుచేసి వాడవలెనుగాని యొక 

చేశమునుండి" మరియొక దేశమున శెగుమలతి 

చేయుటకు వలనుపడదు. అందుచేత సీ శూరో 

దకము వర్తకసరిలోం ('వాముఖ్యము. చెంద 

లేదు. వర్గకమున కుపయోగించి, యెగు 

మతి దిగుమతులవలన( జెడకుండ నుండుపదా 

ర్భమును గని పెట్టినది “హెన్రి, మెనెంటు లను 

నాంచ్లేయ వర్తకులు, 

వీరు మొట్టమొదట “పొటాసుకు? బదు 

లుగ, చిక్క-నిసున్న పునీరు వాడిరి. సున్నము 

నకు లవణవాయునును వీల్బుకొనుశ_క్లిగలదు. 

కాని,త్రరువాతసున్న పునీటికం కొపొడిసున్న మే 

మేలని గు స్తెంజిగి వారు దానినే యుసయో 

గించిరి. గదిలో సున్నముపజుచి యాగదిని 

లవణవాయువుతో నింవినయెడలం గొలంది 

కాలములోనె యాసున్నము లవణవాయవు 
నాకర్షి౦చి తెల్ల నిమార్హ మగును. దీనిని సీసాల 

శక్కించి సీలువేసినవో నెంత కాలమైనను 

ఇడక చలువచేయుట కుపయోగించును. 

దీనికే. ఉచలువసున్నము” (Bleaching 

ఆ శా ౨0౭ . 
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Powder) అనిపేరు, చలువనున్న ము . నీటి 

లోంగలివి గృుడ్డల్యనా సీటిలోముంచి , ఊనికి 

"కొంచెము గంధక దాొవక్సము గలివీనయెడల 
ల్లీ భుశాలములో " గుడ్డలు కతెల్లయడును, 

ఇదియే (ప్రస్తుతము పాశ్చాత్యులు నుల్లులు 

చేయుట కుపయోగిం చుపద్ధతి. 

బట్టలనుబట్టి చలువచేసెడి పద్ధతులు మా 

రుచుండునని పైని(వ్రా 
నూలుగుడ్డల చలువ 

| సి యుంటిమి. నూలు 

కంజెలుగాని నూల్బుబట్టలుగాని పూర్వ మో 

విధముగ డెలుపుచేసెడివారు. ముట్ట మొదట 

“వేడినీటిలో జాడించుటవలన, . కొ త్తగుడ్డలో 

నుండుపిండివగయి రాలుకోంతవజకుంబోవను, 

తరువాత వానిని తౌరోదకములో ననలా 

చవుడు మొదలగు కారపునీటిలో నుడక 

చేయుటవలన నీటిలోగ జ గని జిడ్డుపదార్థములు 

మున్నగునవి ఏడిపోవును, తిరిగి యీగుడ్డలను 

మంచినీటిలో జాడించి గడ్తివిగా(ద నెండ చేసి 

నప్పుడు, ఎండకు) గాలికి, గాలియందున్న 

నీటియావిరికిని, గుడ్డలకుంటెలు "సక్కును, ఛా 

గుగం "దెల్లంబడువజకును ఈపనులు నేయు 

చుండెడివారు. బాగుగ తెలుపెకి.నతరువాత 

నాగుడ్లలను గొంచెము గంధక ద్రావకము 

నలిపిన నీటిలో ముంచెడివారు. ఇందువలన 

గుడ్డలనుండి మాలిన్య్ధీమంతయు తొలగి 

" పోయెడిది. ఇదియే పురాణపద్ధతి, ఈపద్ధతిలో 
డుుమూఃడు నష్టములున్నవి, చలువ 

చేయుటకు గాలమెక్కు_వపట్టును.. అందుచేత , 
లె 

గుడ్డయొక్క సత్తువ 'కాంతథశీ.ణించును, శెండ 

వది (శమయెక్కువ. - దీనినిబట్టి కచ్చెక్కు. 

వగును. ఈ కాగణములను బట్టి (ప్రస్తుతము 

పాశ్చాత్య దేశములలో పురాణపద్ధతి యడు 

గంటి శా(స్రీయపద్గతియే అవులులోనున్న ది. 
థి 

శ్యాస్ర్రీయపద్దతి (ప్రకారము బట్టలను మొట్ట 
థి రు లు 

మొదట నీటిలోనుతికి చవిటినీటిలో నుడక వేసి 

తరువాత్ చలువ సున్న పుసీటిలో కొంతసే 

పుంచెదరు. ఈగుడ్డలను తరువాత గంధక (చావ 

కము గలిపీన వీటిలో ముంచి: మంచి నీటిలో 

జాడించి యెండ వేయుదురు. సహజమైనమాలి 

న్యమీగాని, ముగ్గ ముమోంద గలిగిన మాలిన్య 

ముగాని పోంగొట్టుటయే చలువ జేయుట 

యందలిముఖ్యో బ్లేశము. శా ప్రయ పద్ధతినను 

సరించిన-వో నీమాలిన్య ములన్ని యు తక్కువ 

శ్రమతో శీభికాలములో పోవును. నూలు 

సంబంధమగు వస్తువులను తెలుపుచేయుట 

కిది సామా న్యపద్ధతి. కాని నూలును చలువ 

చేయుటలోను నాలుతోనేసిన గుడ్డలనుచలువ 
చేయుటలోను తబినీలుగా పరీఖీం చిన యెడల 

రెండుపద్ధతులలో కొంచము భేదముగలదుం 

పైని (వ్రాసిన పద్ధతి ప్రకారము నూలుచలువం 

'జేయంబడును. ఈచలువచేయుటకు అరగంట 

కంటు నెక్కువ కాలముబట్టదు. కాని నూలు 

బట్టలను తెలుపు చేయుటకింతకంకు నెక్కు_డు 

కాలము, (శమయు? గావలసీ యుండును. 

'నూలుబట్టలచలున మూూ(డువిధముల నున్నది. 

కోరాలను విల్లుల (జేసి సి యమ్ముటకొక పద్ధతి, 

శంరా ౭ ళా 
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సొదాయద్దకములనై. "తెలుపుచేయుట కొక 

మార్లము. కలం కారీయద్దక ముల ' కొొజకు 

చలువచేయు మార్గము వేటు? ఇందు ముఖ్య 

మైనది యావమూండవది.ఏల్వ్యయన బట్టయం చే 

మా(త్రము మలినమున్నను కలంకారీయద్ద 

కములో రంగులు చెడి పోవును. కలంకారీ 

యద్దకపుచలువ విషయమై ముందుగ కొం 

ము (వాసెదము. గె 

చలువంజేయుటకు పూర్వము నేతేగుడ్డల 

నొకదానికొకటి చివరలుచేర్చి కుట్టి సాఫు 

చేయుదురు. అనంగా ఎజ్జగా కాల్చిన రాగి 

"రేకులవిరాందగు ప్లనుపజచివెంటనే తీయుదురు. 

తేక రాగి నేకుగొట్టము నొకదానిని ఎజ్జగాం 

గాల్ల్సీ యది తిరుగుచుండగ గుడ్డలను చాని 

పైంఆుచి వెంటనే తీసెదరు. ఇట్లుచేయుట 

వలన గుడ్డలనంటియున్న కొన్ని ములినములు, 

దూదివీచులు, ఎచ్చుతగ్గులు నశించిపోవును, 

ఇది జరిగిన వెంటనే యాగుడ్డను నీటితొట్టిలో 

ముం“చెదరు. ఒకవేళ నిప్పురవల్వు బట్టనంటి 

యున్న చో దీనివలన నవియారిపోవును. అటు 

తరువాత సాఫ్ప చేళి సిన గుడ్డల నొకరోజు నీటిలో 

నాననిచ్చి సున్న ములో నుడక వేయుదురు. 

నీటిలో నానుటవలన గంజి, పిండి మున్నగు 

కొన్ని పదార్థ ములు 'చాలవటికు పోవున్లు. 

సున్న పునీటిలో నుడికిన తరువాత గుడ్డనంటు 

కొనియున్న  జిడ్డుపదార్థములు విడిపోనును, 

నానంబెట్టుటవల్గన విడిపోనిగంజి మొదలయి 

"నవి కూడ సున్నములో నుడుక వేసినప్పుడు 
ఇ 

హరించును. సున్న ములో నుడక "వేసిన తేరు 
వాతే బట్టలు సాధారణముళ్గ వలు పెక్కును. _ 

దీనిని పోంాట్టుటటై బట్టలను సీటిలోజాడించి 

గంధక(దావకముగాని “శేఖ దావకయుగాని 

గలిపిన నీటిలో. గొంత సే సిపాగుడ్డలనుం చెదరు, 

-ఈ(దావకములు బట్టల నంటుకొని యున్న 

సున్నమును తీదితరమలిన పదార్థములను కటి 

గించును, కాని ఆబట్టలలో (దానకము లుండి 

నో బట్టలు చీకి త్వరలో చినిగిపోవును. 

కావున వానినితిరిగి చక్కా నీటిలో జాడించి 

తిరిగి మూండుసారు లుడక వేసెదరు. మొదటి 

తూరి మూ(ధథుగంటల సేపుసోడాపొడి (ఏంరణ- 

25h) నీటిలోను, రెండవతూరి పం(డైండు గం 

టలుసేపు సోడాపొడియు, సోడాతూరము 

(Caustic soda) ను గలిపిననీటిలోను, మూ 

డవతూరి తిరిగి సోడాపొడి నీటీలోమూండు 

గంటలసేపు ఉడకవేయుదురు. రెండవసారి 

యుడకవేయునప్పుడు కొంచెము సీమగుగ్ని 

లము (Rasive) కూడ సీటిలోంగలిసెదరు. ఈ 

మూ డుడుకులవలన రంగులను చెడగొపెడి 

ములినపదార్థములన్నియు గుడ్డలనుండి విడిపో 
నును. ఉడకవేసీనగుడ్డలను శుభమైన నీటి 

లో జాడించిన తరువాత, చలువసున్న ము 

(Bleaching powder) గలిపిననీటిలో కొన్ని 

గంటలు నానంజెబ్టదేరు. తరువాత నాగుడ్డ 
లను పిండి శంఖ[(దానకము (Hydrochlonic 

$60) గలివిన నీటిలో మూండుగంటిల సేపు 

నాననిచ్చెదరు. అప్పు జాబట్టలను నీటిలో 

న ౨౦౯ > + 
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విధమైన తెలుపు వచ్చును, ఎరుపు రంగులు 

అద్ద ౭౬. స 
ళ్ 

కము (సం. 20 

జాడించి యండ చేసినయడల మలిససజార్గ 

ములన్ని యుఫోయ్య్మి స్వచ్చమగు మల్లుఖగును. 

ఇట్లు చలునంజేయుటకు రమారమి ఐదు 

రోజులూ పట్టును, క్ష 

సాదాయెజుపద్దకముకొట క్రై చేసెడి చలున 

కింతకష్ట నుక్కలలేదు. కొలముకూడ కొం 

చే పట్టును, ఈచలువలో బట్టలను సాఫ్టు 

చేయనక్క_బలేదు. తెలుపుచేయుటకు చలువ 

పనికిరాదు.  చలువంజేయుటికు 

లవేణపాయువు నిచ్చు చలువసున్న ము నుప 

యోగించిన యడల నెజుపు రంగుబట్టలకు 

బచాగుగనంటదు, ఈబట్టలను నీట్టిలోనుడుక వేసి 

తరువాత "రెండుపర్యాయములు సోడాతూ 

రోదకములో నుడుకపెక్టైదరు. ఇట్లుడికిన గుడ్డ 

లను గంధక్యదానకముంగలిపిన నీటిలో రెండు 

గంటలు నానంబెట్టి మంచినీటిలో జాడించి 

యెండవేసెదరు. ఇందువలన 

సున్నము 

బటల కొక 
రు 

బట్టుట కీ తెలుపుచాలును,. 

రంగులు వేయుటశకేగాక కేవలము మల్లుల 

మా(త్రముజేసి వర్తకసరిలో నమ్ముటగలదు, 

మన దేశములో నమ్మెడి సీమమల్లు లీజాతిలో 

నివి. ఈమల్లుల శ్రేయారు జేయుటయందు 

వై నివివరించీన రెండు పదతులకంకుకొంచెము 

భేడముగలదు., ఈమల్లుతీ తయారు జేయుటకు 

గూడ చలువసున్న ము నుపయోగింతురు, 

కాని ొదటం జెప్పిన పద్ధతిలోవలె బట్టీ 
లను సాఫ్రజేయ సనక్కజలేదు, సోడాపొడి 
© 
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లోను సోడాశూరములోను ఉడకచేయు 
నప్పుడు ' గుగ్గిలమును' గలు సనక్క.అు లేదు, 

కోరాలుఖశుల్లులయిన తరువాత గంజిసోట్టదరు, 

నిగనిగలాడు తేలుపురంగు వచ్చుటకు(గాను 

వేడిగంజిలో కొంచెము నీలిమందుగాని లేక 

సీలివర్ల ముగల మరియొక పొడిగాని కలిపెదరు, 

దీనివలన మల్జుల కొకవిధమగు తళుకులు 

గును. “ంజిపెట్టినతరు వాత ఇ ట్రీ జేసి మడ 

తలువేసి బజారులో నమ్మ ంజూపెదరు, 

చలువచేయుట యందుగల శా(స్త్రుభాగ 

ము బహాస్వల్పము.*చలువం జేయుట కాయా 

గ పదార్థము లే యందుల 

కుపయోగిం చవలెను ! 

ఆయా పదార్థములు చేసెడి పనియేమిగ ము 

న్నగు (పశ్నలవిణారణ (పకరణమునకు శాన 

భాగమని (Iheory) చేరు. చలువనున్న 

ముదప్ప తేక్కిన పదార్థము లన్నియు బట్టల 

నంటియ్గుండు మాలిన పదార్థ ముల(బో గొట్టుట 

“శి యేర్చడినవి. చలువ నున్నమునందో లవణ 

వాయువు గలదని పైన (వాసియుంటిమి. ఈ 

లవణవాయువు తడిబట్టల నంటియున్న నీటి 

యందు(గల యుదజని (Hydrogen_జలనా 

యువ) తోయహాడి (పాణవాయువును వెడల: 

గొట్టును, అ(పాణవాయువు బట్టలయం దు 

గల మలిన పదార్థములతోను; రంగులతోను 

గలియుటవలన [కొ త్తద్రవ్యము లేర్పడును. 
(పాణవాయు స మ్మేశనమువలనం గలిగిన నూ 

తన (ద్రవ్యములు రంగుల్తేనివిరై యుండును, " 

శ్రా స్ర్రీయ చర్చ 

w Can 
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అందుచేత బట్టలు తెల్బనగును. లవణవా 

యువు ఉద్భిజ్జదవ్య జనితములగు రంగులను 
(1768246016 colours) మాత్రము పోగొట్టును 

గాని ఖనిజ్యద్రవ్య జనితములగు రంగులను 

తా 

త ప్న రా శి 

షస (| | 

(Mineral colours) పోగా (జాలదు, నీలి 

మందు; రంగులను, తొొగర్ఫుచెక్క మున్నగు _ 
మూలికల చే వేసెవ్సె రంగలనులచణవాయువు 

వలన, బో:గొట్టవచ్చును. కాని గంగసిం 
గ 

బట్టల నుడకవేయుటకు కాగు 

శః నరో లు;_మనుష్యులు దూరుటకు 

సందులు, > 

బు:_ఆవిరిమాగ్డము. 
గె 

గ న. = ఎ:ః_ఆనిరి కాగులాోనికి పృవేశించు దారి. 

స_ఊడుకు శూర్డియెన తరువాత కాగు 

లోని నీఠుతీయుటకో గొట్టము. 

టూ: చల్లి నీరు వెలుపలికింబోవు దారి. 

అః_ కావలసినప్పుడు కొత్తనీరు కాగులాేయ 

బోయుటకు గొట్టము, 

ఇ;- కావలసినప్పుడు సున్నపు నీరు కాగు 
by) 

on లోని “కెక్కి_౦ంచుఫాధనము. 

1-వ పటము 

దూరము, అన్న భేది మున్నగు భూమినుండి 

శ్రవ్వితీసిన వస్తువులచే వేయంబడు. రంగుల్లు 

లవణ వాయువువలన నళింపవు, 

మన బేశములో రంగులు వేయుటకుగాను 

బట్టలు చలువ. చేయుదురు. పాశ్చాత్య చేశ 

"ములలో చలువం జేయుటయే ప్ర త్యేకముగ 

TT TET PTET 
n 

నొక -వ్యాపారమై యున్నది, అందుచేత ననే 

కులు (శ్రమపడి యీవ్యాపారము సభివృద్ధి య 

చేసిరి, ధనవ్యయమును పని వాం(డ్ర(శ్రమయును 

తగ్గించుటయే ఏరిముఖ్యో దేశము. ఈ సౌకర్య 

ములకై చలువంజేయటయందు. బెక్కు మా 

ర్పులు చేయుచున్నారు. చలువసున్నము వా 

శ ణి 20౧౧ 
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(సం, ఠః 

డుటవలన వెల యధికమగునని చలునంజేయు 

టకు కొందత్లు స్గముద్రపునీటిని వాడ్యుట కారం 

భీంచిరి. విద్యుత్ర్రవాహవు వలన (0౨166016 

currant) సము(దపు నీటినుండి లవణ వా 

యువును దీయవచ్చును. ఈ లవణవాయువునే 

యుసయోగించి బట్టలను చలువ "'జేయవచ్చు 

A 

' Np 
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2వ పటము 

యము వలననె జడుగుచున్న దది, సీటిలో జూడిం 
చుట కుపయోగించెడి యం (త్రము పత్తి 

రాటమువలె నుండును. (2-వ పటము భూ 
డుము ఇది యంతయు నినుముతో. జేయ. 
బడును. రాటములో ముడిప త్తిని బెట్టినప్పోడు 

“గింజ లన్నియు నొక వై పునంబడి దూదిపీంజలు 

ను. కాని కొన్ని సౌకర్యములు లేకపోవుట 

వేత సీపద్ధతియంత పాటింపులోనికి రాలేదు, 

పనిఇాం(డశ్రమనుతగ్గించుటవ్షై యనేక సా 

ధనము లేర్చటిచిరి. బట్టల నుడక వేయుట కేర్చ 

బడివాకిబా న (£16) యినుపేకులతో జేయ. 

బడి యుండును. దీనియెత్తు పదిపం(డైండడు 

గులు, వెడల్పు ఆ జేడడుగులు, 

మనుష్యుండు దూరుటకు మోంది 

భాగమున "రెండు బెజ్జ్టములు దప్ప 

తక్కిన దంతయు మూసియుం 

డును, (1-వ పటము చూడుము) 

గుడ్డలనుడకంబెట్టుటకు బాన।క్రింద 

మంట వేయరు. ఆవిరిచేత బాన 

లోని వీటినిగాచెదరు. ఈ కాగు 

యొక్క... మెడమభాగము |క్రిందు 

గా నావిరిప్రవేశించి పై కిజోయి 

బట్టలను వైనుండియుడక ంబెట్టును. 

బట్టలు చక్కగ నుడికిన తరువాత 

, నాసీటిని కాగుయొక్ట_ కుడిపక్కన 

నున్న గొట్టముగుండ తీసివేయు 

దురు. ఈబట్టలను సీటిలోజూడించి 

ఫిండుటయు(ం(నూడ యంత్రసహో 

వెలువడుసట్టుమురికిబట్టల నీయం(త్రము లోనికి? 

“బఏంపినప్పుడు మురికి నీరంతయు వెనుకనిలిచి 

స్వచ్చమైన బట్టలు వెలుపలికి వచ్చును, ఇస్తే 

సాధ్యమయినంత వకు (పతిపనియు యంథత్ర 

సహాయమువలన6 జేయుచున్నారు. 
ul 
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చలువంజేయు సీసామాన్య పద్ధతి "తెలియును 

గాని యందు కుపయోగించెడి వ స్తువులపాళ్ళు 

మున్నగు తవ్పీళ్లు సర్వజనులకుం దెలియవు, 

పనివాని యనుభవమును బట్టియు నేర్చరితస 

మునుబట్టియు నివి మారుచుండును. అయినను 

మచ్చుకొఅకొక యోగము నీకిందం 'జెలిసపె 

దను. కలంకారీ యద్దకముకొ అకు తయారు 

చేసెడి బట్టల సీవిధముగ చలుపొం జేయు 

దురు. 24 ఫౌనులు అనగా రమారమి మణు 

గ్గు తూనిక గల బట్టను చలువ జేయుటకు? 

1. సాపుచేసిన తరువాత నీటిలో జాడించుట, 

2, పౌనునున్నము గలిపిన నీటిలో "నుడక 

వేయుట (12 గంటల నేపు) 

8. శంఖ(దావకము గలివిననీటిలో నుతుకుట. 

4. మూండుసారులు సోడాపొడిలోను సోడా 

కూరములోను ఉడకవేయుట--- మొదటి 

తూరి 4 పలముల సోడాపొడి నీటిలో 

మూడుగంటలు; చెండవతూరి 12 పలమ్లు 

లు సోడాపొడి 5 పలములు గుగ్గిలము, 

రెండున్నర పలము ఫోడారూ రము గలి 

విన నీటిలో 12 గంటలసేపు ; మూ(డవ 

తూరి 5 పలమ్నులు సోడాపొడి గలిపీన 

పీటిలో మూడుగంటలు. 

గ, రెండుపలములు చలువసున్న ము. నలిపిన 

సీటిలోముంచి మంచినీటిలో జాడించుట. 

6. మూండుపలములు గలిపిన శంఖ(చావకపు 

సీటిలో సుమారు మూ(డాగంటలుంచుట, 

~ 

101 

7, _ మంచినీటిలో బాగుగ జాడించి నీటిని 

) విండివేసి యార వేయుట, 

మల్దుల యుఖయోగమునుబట్టి చలువ ' 

జేయు పద్ధతులు మారుచుండును.  బ్లిదియొక 

ప్రకరణము. మరియు *ననేకి యోగములు 

గలవు, 

నారనుగాని, నారతో వడికిన నూలుగాని 

నారబట్టలనుగాని చలు 

న. వంజేయవచ్చును. ప్తి 

కంక నారయం 'బెక్కువ_, మాలిన్యముండును. 

మలినపదార్థము లేమి, రంగుపదార్థము లేమి, 

నారయందు నాల్గవ వంతుకంకు నెక్కు.నయుం 

డును. అందుచేత నారసంబంధ మైన వస్తువుల 

చలువ నూలుబట్టల చలువకంకు మిక్కిలి 

కష్టము, ఎక్కువ "క్రమ చేర్చరితేనము గావలసి 

యుండును. చలువ. జేయుటయందు నార 

బట్టలకును, నూలుబట్టలకును పద్ధతు లొక్కటి 

యేమైనను త్రవ్పీళ్ళలో 'భేదములుండును. వల 

యన లవణనాయును, మౌరములు, (చావక 

ములు మొదలగు గాటుపదార్థ్యము "లెక్కువ 

వాడుక. దేని సినయెడల నారను కలిని వేయును. 

నారయొక్కసత్తువ చెడక యుండుటకు చలువ. 

జేయుట కుపయోాగించెడి సై మూండు పదా 

ర్భములను కొొంచెము కొంచెముగాజా(గ త్త తతో 

హీడవలసి యుండును. అందుచేత నారసం 

బంధమైన వస్తువులను చలువంజేయుటకెక్కు_.వౌ 

"కాలముపట్టును, ఉడక వేయుట సీటిలోజూడిం 

చుట, చలువసున్నపునీటిలో నానంబెట్టుట 
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(సం. యం 

మున్నగు (పకరణములు నూలుచలువలో 

కంక నార చల్లు వల్గో నెక్కు_వసారులు గ్లావలసి 

“ యుండును, ఉడరచేసి నకొబంద్ తెలుపెకళ్కు 

చుండును. ఇంతియగాక చిట్టచివర నారవస్తు 

వులను గడ్డిపై వండ కేయదురు. అప్పు డప్పుడు 

| తడుపుచు 'శొకవారము గడ్డపై నెండనిచ్చినం 

గాని నారవస్తువులు పూర్తిగ తెల్ల (బడవు. 

మాదిరికొ వై నారవ స్తువులను చలువంజేయు 

యోగము నొకటి సీ క్రిందం బొందుపరిబె 

దము. ' న “ 

1. పోడాపొడినీటిలో (1 పాలుపొడి 9 పాళ్లు 

పీరు) నాలుగుగంటలు ఉడక్షవేయుట. 

2, చలువ నున్నపు నీటిలో నొక్రగంటనే 

పుంచుట, 

8. గంధక (చావకపునీటిలో నొక గంట 

నానవేయుట. 

4. తిరిగి సోడాపొడిసీటిలో (1 పాలు పొడి, 

19 పాళ్లు నీరు నొకగంటనే పుడకనిచ్చి 
మంచినీటిలో జాడించుట. 

5. తిరిగి చలువనున్నపునీటిలో గంటే 
పుంచుట, ణి 

6 = తిరిగి గంధకపు(చావకవునీటిలో నొననిచ్చి 

మంచినీటిలో జాడించి యెండనిచ్చుట, 

ఈ విధముగ రెండు ఫర్యాయములు చేసి 
=ఆనను పూ_ర్జియగు తెలుపురాదు. నారబట 

లకు పూ ర్హియగు 'తెలుపువచ్చుటకు సై నివిన. 
రించిన పనులయిదారు సారులు చేయుచు 
మధ్యమధ్య తడిగడ్జిమాంద నెండ వేయుదురు, 

అప్పటికిని పూర్తిగ "తెల్ల (బడనిచో బట్టలను 

సబ్బునీటితో , గట్టిగ తోమెదరు. అటుతేకు 

వాత నుడకవేయుట మొదలగు పనులు పెని 

వివరించిన (ప్రకారము చేసినయెడల పూరి 

యగు 'తేలుపువచ్చును. నారబట్టలను చలువ 

చేయునప్పుడు చలువ నున్నమునకు బదులుగ 

మరికొన్ని పదార్థము లుప యోగించినం ద్వరి 

తముగ "తెల్ల (బడును. కాని కొన్ని సౌకర్య 

ములనుబట్టి పై పద్ధతియే వాడుకలో నున్నది. 

రంగులు వేయుటయేగాక్ష యితేరసనుల 

కుపయోగించెడీవారు పదార్థములను గూడ 

చలువ. జేయు దురు. బట్టల నేతకుపయోగింపక 

పోయినను గోగునార, 

నార 

జనపనార మున్నగు 

పదార్థములు "తెలుపుంచేయంబడును, 

గోగునార చలువ మిక్కిలి సులభము. నారను 

చలువసున్నపు నీటిలో నానవై చిన తరువాత 

గంధక దావకపు సీటిలోముంచి మంచినీటిలో 

జాడించెదరు. బట్టల చలువలోకంకు నారచ 

లవలో 'చలువనున్న మెక్కు.న వాడంబడును, 

ఇట్లు మూండుసారులు సున్న పునీటిలో నుడక 
వేసిన తరువాత నారకు ప్ర పూ_ర్తియగు తెలుపు 

వచ్చును. సున్న మువలనను) (దావకమువల 

నను నార చెడిపోకుండుటనై యొ కేపర్యాయ 

మొకగంటకంకు నెకు1_వకాలము నానసీయ 

రు ఈ పద్ధతీ సులభమైనను కొంతకాలమగు 
నప్పటికి నార పచ్చబడును. దీనిని నివారించు 
టకై తెలుపుంబడిన నారను సబ్బులో నుడక 
చేసి యొకవిధమైన గోధుమవన్ని వచ్చులాగు 
జేయుదురు, ఖా 

న. 
(| 
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జినుపనారను  సామౌాన్యముగ చలువ? 
జేయరు. ఏలయన నడి ముఖ్యముగ "మోాకుల 

కును కై (నుదారముం. జేయుటకును నుప 

యూగించుటచేత మిక్కిలి తెల్లగా నుండుట 

యనవసరము. చలునంజేయవలసినవో గోగు 

నారవలెనే చలువంజేయంబడును. 

జంతువులయొక్క. రోను భాగమునకు 

ఉన్నియని పేరు. ముఖ్యముగా స గొళ్టైల 

యొక్కయు మేకల 
ఉన్ని 'చలున 

. యొక్కయు. బొచ్చు 

నుండి ఉన్ని తీయారు'శేయుదురు. (బతికియున్న 

జంతువులనుండి కత్తిరించి తీసిన ఉన్ని (శే 

సము. చచ్చిన తరువాత తోళ్ళను సున్న 

ములో నూరవేసి ఉన్నిలాగుదురు. కాని 

యిది బిరుసెక్కి. రంగులు వేయుట కంతనాణ్య 

ముగ నుండదు. ఎట్లు తయారుచేసినను ఉన్ని 

యందు ప గ్లిలోకంెటు నెక్కువ మాలిన్యము౦ 

డును, ఉన్నియందుంగగల చెనుట, జిడ్డు; 

కొవ్వు మొదలగునవి జంతువులవలనం గలుగు 

చున్నవి. ఇవిగాక తయారుచేయుటలో ముట్టి 

మున్నగు మరికొన్ని మాలిన్యములు ఉన్ని 

యందుంజేరును, ఈ వులిన్న పదార్థములు 

కొంతీవటిశై నం బోయినంగాని ఉన్ని చలున( 

జేయుటకు యోగ్యము గాదు. అందుకని 
ఉన్నిని మొట్ట మొదట “జంజీనులో నూర 

వేసెదరు.  బెంజీను కిరస 

(ద్రవపదార్థము, కిరసనాయిలువలెనే యిదియు 

భూమినుండి తీయంబడి దానిశం'కు నెక్కు_వ 

నొయిటలువంటిీ 

శీ భుమేగ కాలును, "బెంజీనులో నానుట 

వలన ఈన్నియందున్న కొన్ల్వ ,క అగిపోవును. 

తక్కిన మాలిన్యగులు చాలవజకు నీటిలో 

కజగును. కావున కొవ్వు లేని ఉన్నిని నబ్బులో 

నుడుక వేయుదురు. తరువాత మంచినీటిలో 

నుదికి (కాళ్ళతోం (దొక్కుటవలను) జాడించు 

టవలన ఉన్ని శుభమయి చలువంజేయుటకు 

తగియుండునుగాని కొంచెము బిరుసెక్కును. 

జొనిని 'మెత్తంబరుచుటకు కొంచెము చమురు 

రాచెదరు, ' ఇ 

ఉన్ని యెల్లప్పుడును దారముగగాని 

వృన్రుములుగ్నగాని -చలున( జేయంబడును. 

ఒడకుటలోను, నేతీలోను ఉన్నికి మాలిన్య 

మేర్చడును. దీనిని పోంగొట్టుటకు తిరిగి సబ్బు 

లో నుడకవేసి తరువాత చలువంజేయుదురు. 

ఉన్ని చలువకు లవణవాయువు పనికి రాదు. 

కావున చలువ సున్నము వాడకూడదు. 

ఉన్నిదారము నీటిలో నుడక వేసినప్పుడు, 

ముడుతలు పడి రంగులు అన్ని ఫాగములకు 

చక్కగ నంటవు. అందుకని వడకిన దార 

మును వ్యుందుగ “ఆసు బోయుదురు. ఆసు 

మో(దనుండగచే జబారమును వేడినీటిలో నొక 

గంటసేపు ముంచెదరు. _ చల్లారినతరువాత 

ఆనుమో(ది దారమును పిడియలుగ (దారపు 

పిళ్లు గట్టి సబ్బునీటిలో నుడక వేసి తరువాత 

మంచినీటిలో జాడించెదరు, అప్పటికి దారము 

ముడుతలు. పడక మృదులముగ నుండును. 

ఉన్ని బట్టలకూడ నీతీరుననే ముందుగ శుభ 

~~ ఆంగ | 
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పటిచెదరు. పడుగువేకలు ఉన్నిగాక, ఉన్ని 
యు నూలును గలివీనేసేన వ(స్త్రుము ,లుడక 

ణ్ “ గ 

వేసినప్పుడు ,[క్రుంగి ముడ్గుతేలుబడును, ఇవి 

వేడినీటిలో నున్నప్పుడే మడత వేయకుండ 

వెడల్పుగ నొక కజ్రమోాందం జుట్టి యో 
యి లు ౧౧ 

చల్లారని చ్చెదరు, రెండవ తూరి తిరిగియుడక 

'-వేయునప్పుడు మొదటి కళ మిోందినుండి ఏ్డి 

పోవుచుండగా శెండవ కలు పె (జుట్లుకొోను లా 
అ దట 

గున చేర్చాటు జేసెదరు. ఇట్లు రెండుమూడు 

సారు లుడక వేయునస్పటికి బట్టలు ముడుతలు 

పడక రంగులు వేయుటకు సాపుగనుండును. 

నూలుబటలు చలువంజేసెడు పద్దతులు ఉన్ని 
లు "ర్లు 

బట్టలకు పనికిరానని మైని వా్రసియుంటిమి, 
A) ర 

నూలుబట్టలవలె సోడాపొడిలోగాని సోడా 

వమౌరములోగాని యుడక వేసినయెడల ఉన్ని 

వెడిపోవును, ఈ పదార్థములు ఉన్నిని తిని 

వేయుటచేత సత్తువ తగ్గిపోవును. అందుచేత 

ఉన్ని సంబంధనుగు వస్తువులు ముందుగ 

సబ్బునీటిలో నుడక వేయుదురు. ఇట్లు చేయు 

టవలన బాలవజుకు మురికిపోయి ఉన్ని శుభ 

మగును.  సబ్బునీటిలో నుడకవ్లేసి మంచి 

వీటిలో జాడించిన వెంటనే చలువంజేయుటకు 

సిద్ధమగును, ఉన్ని వస్తువులను చలువంజేయు 

టకు గంధకము నుపయోగించెదరు. గంధ 

కము గాల్చినప్పుడు గామైన తెల్లని పొగ 

వచ్చునని యందుకు చెలిసిన వివయమె 

కదా, ఈ గంధకపు పొగ నీటిలో శీఘు 
ముగంగఅగి యొకపుల్లని దాావక మేర్చడును. 
శ 

dhe! wi 
అక 

ఉన్ని వస్తువు లీదావకములోం చెలుపు జేయు 
దురు. సాధారణముగ గంధకపు పొగలోనే 

శతెలుపుచేయవచ్చును. ఈ పద్ధతియే త్జు 

చుగా వాడుకలోనున్నది. ఇందుకొజకు 

లోపలనంతయు బల్ల కూర్పుంగల గది నొక 

దానిని ఇటీకలతోం గన్పైదరు. దీని పొడవు 

10 అడుగులు, వెడల్పు 6 అడుగులు, ఎత్తు 

6 అడుగులు. గదిలోపల గోడలపై ని కొయ్య 

వంకే లచేకములుండును. సబ్బులో నుడక 

వేసి శుభ్రము చేయంబడిన “ఉన్ని విళ్ళు” 

తడిగా నున్నప్పుడే యీ వంశెలసై (వేలాడ 

వై చి' గదిలో గంధకమును గాల్సి తలుపులు 

వేయుదురు. ఇట్లు మూసిన గదిలో నే జెని 

మిది గంటలుండునప్పటికి గంధకపు పొగ 

చక్క-ంగయబట్టి ఉన్ని తెలుపెక్కును. ఉన్ని 

బట్టలకుంగాడ నికు గంధక్రపు పాగయబుట్టిం 

చెదరు. బట్టను గోడకుగల నొక సన్నని 

గవాతము గుండలోనికిం దింపీ గదిలోపల 

యంత్ర "సహాయమువలన కట్టల పై వెడ 

ల్పులో జుట్టుకొనులాగుం జేయుదురు. ఇట్లొక 

కజ్టమె నుండి మరియొక కజ్జ్ఞపై కెక్కె_డి సమ 

యములో గంధకపు పొగయెక్కి_ బట్టకు "తెలు 

సెక్కును. ఇట్టయిదోజుసారులు చేయునప్ప 

జక బట్టలు చక్కగ చలువయగును. గంధ 

కపు పొగకజిగిన' దావకము వాడినయెడల 

బట్టలు చలువ జేయుట కొకరోజుబట్టును, 

గంధకపు పొగవలనం గలిగిన చలువ తొ 

"'త్కాలికమేగాని శాశ్వళ్లముగ నుండదు. ” 
గ్ Cal 
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కొంత-కాల మైన తరువాత బట్టలను సబ్బుతో 

నుతికినియెడల పూర్వపు పసుపు" 
వచ్చును. 

చలువ శాశ్వతముగా నుండుటకు తలు 

చుగ నింకొక పదార్థమును వాడుదురు. 

దీనికి * హా డ్రొజన్పెరాకై డ్ » (Hhdro- 

genperoxide) అనిజేరు. ఇది నీటితో సంబం 

సీటియందు.” 

వాయువు జలవాయువును గలవు, ఈపదార్థ 

మందు సీటియుందున్న దానికంటు నెక్కుడు 

పాణవాయు వుండును. ఇదియు నీటివలె 

పల్చ్బగనుండును. నూటికి మూండు "పాళ్ళ 

వంతున నిదియును, “రెండు పాళ్లీ వంతున 

“ అమ్మోనియా” (నవాసారమును సున్న 

ములో రుద్దినప్పుడు వచ్చుగాటగు వాయువు) 

యునునీటితో (గలిపి బట్టల నందులో నొకరోజు 

నానవేసిన యెడల జక్కొ(గ తెల్లబడును, 

ఈ తెలుపు శాశ్వతముగ నుండును. 

ఉన్నివలెనే పట్టుకూడ జంత్త సంబంధ 

మయినప దార్థము. పట్టుపురుగులు గట్టుకొనిన 

గూళ్ళను సిటిలో ను 

డకవేస్తి యా గూళ్ళ 

నుండి పట్టుదారమును దీయుదురు. ముడిపట్టు 

నందుగూడ మలిన పదార్థము లెక్కున 

యుండును, ఈ మాలిన్యములు పోయిన(గాని 

చలువం జేయుటకును రంగులు వేయుటకును 

వలనుపడదు. (ఛావకములు, సున్నము మొ 

దలగు గాటువ స్తువులు పట్టు నుంతిని వేయును. 

నన్న 

y ౪ 

ధించిన పదార్థము. బాణ 

పట్టు చలువ 

అంధుచేశ పట్టునందు( గోలకొ వ్వ జిడ్డు ము 

న్నగు మాలిన్యములను విడంగొట్టుట కీపదార్భ 

ము లుసయోాగ పశ్గవు, ముడీపట్టుడారపువిచ్చి 
లను (చారపుకిళ్గు) సబ్బులో నుడక్రవేయు 

దురు. దీనివలన పట్టునండుంగలే జిగట పదార్థ 

ములు చాలవలిక సబ్బునీటిలోం గతిగి పట్టు 

దారమున కోకవిధమగస తెలుపును, తళుకును' 

వచ్చును. ఇట్లు రెండుమూడు సారులు సబ్బు 

నుకుగులో నుడకవేసి (ప్రతి పర్యాయము 

మంచినీటితో జాడించు. నప్పటికి చారము 

మె_త్తయడి నిగనిగ లాడుచుండును. (ప్రత్యేక 

ము తిరిగి చల్లువం జేయకుండుటకై. యీాదా 

రపు విచ్చెలను కట్టలుగలగట్ట సన్నని నార 

సంచులలో వేసి సోజాపొడినీటిలో నొకమా 

రుడక వేసి తిరిగి సబ్బు నీటితో శుభ)ముచేయు 

దురు.ఇప్పటికి స్వచ్చమైన పట్టుదార మేర్చ 
డును. కాని యిన్నిసారు లుడకవేయుటవలన 

పట్టుయొక్క తూనిక తక్కువై. వర్తకులకు, 

నష్టము సంభవించును, కాని రంగులు వేయు 

నప్పుడు కొన్ని పదార్థముల గలిపిపట్టుయొక్క- 

తూనిక నెక్కు_వ చేయవచ్చును. 

పైని వ్రాసిన ప్రకారము శుభపజు చిసాఫు 

చేసినపట్టును చలువంజేయుదురు. పట్టు చలునకు 

చలువసున్నము వాడకూడదు. పట్టుచలువకు 

సాభారణముగ మూండు పదార్థములు వాడు 

కలో నున్నవి. ఉన్నిని చలువం జేయునట్లు 

పెట్టునుగూడ గంధకపు పొగతోను; హైడ్రి 

జన్పెరా కై్ఫైడుతోను చలువం జేయ వచ్చును. 

గా ౨౧౭ న 
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ఈ వన్తువులు వోడు నప్పుడు ఉన్నిచలున ద్రావకములవలన పట్టుచెడిపోవునని సైని 

కును, పట్టుచలువకును భేద మేమియ్యు 'భేదు. | (వాసియుంటిమి, పట్టు, చలువకు లవణ వాయు 

౯ పట్టును ఉన్నికరీకు నెక్కు_వ' పర్యాయము వు పనికిర్ణాదనికూడ (వ్రాయబడినది. స్వల్బ 

లు చలువ చేయవలెను. ఈ రెండు పదార్థ | ముగ నుపయోగించిన యెడల సీరెండును 

ములుగాక మరియ్మెక యోగము (ప్రకారము | జాగ్రత్తతో వాడవచ్చును. ఐదుపాళ్లు శంఖ 

+ పట్టును చలునంజేయవచ్చును. ఈ యోగము | _దావకమును, ఒకపాలు * నై ట్రికాసిణ్డు” ను 

“నందు వాడెడి పదార్థమునకు “* పొటాసియం (సుశేకారచ్రావకము _ అనంగా సురేకార 

పర్మాంగ నేట్” (Potassium permangan- | మును (Mitre) గంధక (దావకముతోం గలిపి 

26) అనివేరు. దీనిని నీటిలో. గలిపినప్పు | నప్పు ేర్చడు (ద్రావకము) గలిపి నాలు 

డెకవిధమైన యెజుపురంగులలనీేర్పడును. | గయిదు రోజులు నులివెచ్చగ నుంచవలెను, 
ఊరిలో కలగా యున్నప్పుడు సాధారణముగ | ఈ రెండు (దావకములను గలిపి నప్పుడు 

దీనిని నూతులలో. గలిపెదరు. దీనియందు | లవణ వాయువేర్చడి మిశ్రణములో కణగి 

(పాణవాయు వెక్కుడు గలదు. అందుచేత | యుండును. ఈ మిశ్రణమునకు 15 పాళ్ళు నీరు 

నిది శ్రీఘ్ళుముగ సూత్షుజీవులను జంపివేయు | గలిపి కొంచెము వెచ్చంబెట్టి పట్టునూలును 
ను. దీనికి చలువంజేసెడి గుణముగూడ (పాణ గాని, గుడ్డలనుగాని యందులో ముంచిన 

వాయువు వలననే కలిగినది. పొటాసియం | కొలది కాలములోనే యివి తెల్ల డును. 

పర్మాంగచేటును కొంచెము సీటిలోం గలిపి, సాధారణముగా పావు గంటకంకు నెక్కువ 

యానీటిలో. గొంచెము గంధక (దావపకముం కాలముపట్టదు. కొన్ని తరుణములయందు 

గలపవలెను. ఈ నీటిలో పట్టుబట్టలనుగాని, | పూర్తిగ _తెలుపెక్కకమునువే పట్టును మైకి 
దారపు విచ్చెలనుగాని కాంతశే నేపుంచి తరు | దీసి శెండున్లూూండు సారులు మంచి నీటిలో 

వాత గంధకపుపొగ కజుగించిన నీటిలో ముం | జాడించి గంధకపు పొగతో పూ _ర్తిచలువం 

చినయెడల పట్టుసంబం ధమగు " వస్తువులు | జేయుదురు, ఈయోగము (ప్రకారము చలువం 

"తెల్లంబడును. ఈ పద్ధతి ప్రకార మొకపర్యా జేసిన పట్టునకు ' పసుపురంగు దట్టముగ (బట్టును. 

యము చలువ జేసిన జాలును, కానియెక్కువ లందుచేశ సాధారణము? సీపట్టునకు వెంటనే 
. పసుపురంగు వేయుదురు. 

జాగ త్రతో పనిచేయవలెను. గంధక (చావక 
అక “టాసాసిల్కు *” అని వాడంబడు టాసూ 

రుపట్టు సాధారణ పట్టుకంయచె భిన్నమైనది. 

ఇది 'మన'జేశములో విస్తారమగం 'చేయంబడు " 
గ 

ల్ 
. 

మెక్కు.వయిన యెడల పట్టును తీనివేయున్లు. 

కావున మితముగా వాడవలెను, 
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చున్నది. మామూలు పట్టుకంటు దీనిని చలు 

వంచేయుట కష్టము. టానూరు * పట్టుచలువ 

కును మూవమూలు పట్టుచలువకును కొంచెము 

బేదముండును. సోడాపొడి వీటిలో నుడక 

చేయుటవలన టాసూరుప్టు కొంతవణరకు తే 

ల్హ్రబడును, తరువాత దానిని గంధక (చావ 

కము. గలికిన నీటిలో నాన వేసిన చో బాగుగ 

తెల్ల (బడును, కాని యిీాబట్టలకు రంగులు చ 

క్క-ంగపట్టవు. కావున రంగులు వేయందలచిన 

టాసూఠుపట్టును వేణుమార్లముల చలువ? జే 

యుదురు. ఇందు ముఖ్యముగ నుప యోగిం 

బ్రూమిోనుసీరు ” (Br. 

mine water). (బోమోాను, లవణవాయువు 

నకు సంబంధించి డానివలనే చలువజేయు 

శ క్రిగలిగియుండును. (బోమోను ర_క్షమువలె 

నెజ్జని ద్రవప దార్థము. దీనినికొంచెము సీటి 

లోంగలివీ యాసీటిలో పట్టుబట్టలను కొం 

చేపుంచి తరువాత గంధకపు"(చావ 

చెడి పదార్థము ct 

చెము 

కము గలిపిన నీటిలో నరగంటనేఫు నాన 

వేసినయెడల నది తెల్ల (బడి రంగులనాకర్షి ౦చు 

శకికూడ కలిగియుండును. 

మూడు 

బట్టలు మిక్కిలి తెల్లగనుండును. కొన్ని తరు 

a) 

ఇట్లు రెండు 

పర్యాయములు వేసన యెడల 

ణముల (బోమోనుకు బదులుగ (పాణనాయూ 

వుంగజిగించిన “ అమోనియనీటిని ”” వాడే 

దరు. ఈ నీటిలో బట్టలు కొంతసేపు నానిన 

శరువాత సబ్బు లో నుదుక చేసి మం చీనీటిలో 

జాడించిన యెడల భాశుగ చలువయగను, 

పట్టు సహాజముగ లేతపసుపునన్నె గలిగి 

యుండును. ఎన్నిమారులు 1 చలువః జేసినరు 

ఈ సవాజవర్ల ము సార ర్రిగపోదు? రంగులు 

వేయకుండ 'నమ్మెదిపట్టునకు సీసహజమ్యిన 

వన్నెపోయి అచ్చమగు “తెలుపును నిగనిగయు 

వచ్చుటకు సీల్రి పెప్టిదరు. సబ్బులోనుడక' వేసిన ౪ 

నూలును దారమగునట్లు చనివీగించి ఆను 

బోసెదరు, అప్పుడు కళకళ కాగెడు నీటియా 

విరిలో సీచారను నుంచినయెడల పట్టునకు 

తళుకువచ్చును. పట్టునకు సవాజవర్ల ముపోయి 

తెలుపెట్లు వచ్చునో యీోా(క్రింది యోగము 

వలన తెలియనేగును.10 పౌనులు పట్టును 

చలువ జేయుటకు 3... 

1. మూండు పౌనులు సబ్బునురుగులో గలివీ 

పట్టును దానిలో నానవేయుట. 

బి, నానినపట్టును సంచులలోవేసి కుట్టి సబ్బు 

నీటిలో 'సుడక్ర చేయుట. 

కి. ఉడకవేసీన పట్టును మంచినీటిలో జాడీం ' 
చుట. 

4. ఒకటిన్నరపొను సబ్బు, కొంచెము నీలి 

మందు తొంబదిణగేలముల నీటిలో? గలిపి 

యానీటిలో పట్టును నాననిచ్చుట. 

ర. తరువాత తులము గంధీకముం గాల్సి ఈ 

పొగను పట్టునకు_బట్టించుట. 

6. నూతిసనీటిలో జాడించి యార వేయుట. 

, అప్పటికి పట్టు బాగుగ తెలుపెక్కి నిగనిగ 

లాడుచుండును. సీలిమందునకు బదులుగ జూ 

భరాగింజ లుపయోగించినయె డల వైనాపట్టు 
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రంగువచ్చును. ఇస్తే లేతరంగులు. వేయుట 

వలన పాల కెలుకు, అచ్చ తెలుపు; కీ లిగలిసిన 

"తెలుపు మొదలగు కాంతులు వచ్చును. 

ఇరతీవటిక్లు బట్టలయొక్కయు; నూలుయొ 

క్కటయు చలువనుగూర్చి (వాయంబడీనది. ఇది 

ముఖ్యముగ రంగులు 

వేసెడి 

చలువ, ఇవిగాక యలంకరణముల కుపయో 

గించేడి వస్తువు లనేకములు, చలువజేయ( 

బడును. బుట్టలు" పెట్టలు, సంచులు మున్న 

గునవి చేయుట కుపయోగించెడి యాకులు, 

పాశ్చాత్యులు పెట్టుకొ నెడి టోవీలలుట కుప 
(౪) 

ఇళరవస్తువుల చలువ 
వేయుటే 

OQ 

యోగిం చెడిగడ్డి పాశ్చాత్య (స్రీలు అలంకరణ 

మునకై టోవీలపై గుచ్చెడి యీాకలు,మున్నగు 

న స్తువులన్ని యుచలుఫం జేసి తరువాత రంగులు 

వేయుదురు, వాసలీను | *?*ఒ86106) చేయుటకు. 

గావలసిన మైనము, చెక్కుడపు పనులంజేసెడీ 

“ దంతము గుండీలు మున్నగునవి చేయుట 

కుపయోగించెడీ యముకలు, కొమ్ములు “ము “ 

దలగునవి యన్నియు. జలువచేయ (బడును, 

కుంచెలను జం(త్రవాయిద్య ములయం దుప 

'యోగించెడు వెండ్రుకలను, పుస్తకములను 

బైం౦గుచేయుటకుం గావలసిన చర్మ ములను 

గూడ చలువంజేసెదర్హు కాగిత ములు తెల్లగ 

నుండుటకు కాగితములు జేయుటయం దుప 

యోగించు పదార్థములు చలువ(జేయవలెను, 

-ఈ పదార్థము లన్నియు చలువంజేయు పద్ధతు 

లు పైని వర్ణింప బడినవియె. తవ్సీళ్ళలో 

కొంచెము ఛేదముగాని పద్ధతులును; చలువ 

జేయుట కుప ఏయాగం”ెడి పదార్థములును, 2 

క్కటియె. పై నింజెప్పంబడిన చలువసున్నము; 

లవణవాయున్ర,. గంధకపు పొగ, 

జన్ సెరాశైపడు, పొటాసియం సెర్మాంగ 

చేటు చలువంజేయుట కుపరోాగించు పదార్థ 

ములు. ' సబ్బు, సోడాపొడి సోడాకూరము, 

చవుడు, గంధక (చావకము మొదలగునవి 

యుడక వేయుట కుపయోగించెడి పదార్థము 

we) 

బూ 

లు. జంతు సంబంధముబగో పదార్థములను 

చలువంచేయుటకు చలువసున్నముగాని లవణ 

వాయువుగాని వాడక తక్కిన పదార్థములను 

వాడెదరు. కాగితములను చలువంజేయు పద్ధతి 

సీ క్రింద [(వాసెదము. దీనినిబట్టి తక్కిన పదా 

రము చెట్టు చలువంజేన సదరో యూహీాం౦ప 

నగును. 

గుడ్డ వేలికలు, గోగునార, జనపనార ము 

న్నగు. నారపదార్థములు, వెదురు, వేము, 

గడ్డిపరకలు, పనికిరాని పాతకాగితములు,ము 

దలగు పదొర్భములతో కాగితములు చేయు 

దురు. వీనిని చలువంజేసిన తరువాత కాగిత 

ములువేయుడురుగాని ముందుగ కాగితములు 

చేసినతరువాత చల్లువజేయరు. కావున నా 

"యాపదార్థములను చలువంజేయుట శేర్చడిన 

పద్ధతుల (ప్రకారము వానిని చలువంజేయ 

వేసి యుండును. గుడ్డపేలికలతో కాగిత 

ములు చేయునప్పుడు వానిని ముందుగ నీటి 

( లోచీకనిచ్చి యంత్ర సహాయమువలన వెన్న 
౨౨౦ 
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వలె మెత్తగ నగుసట్లు పక్షము జేయుదురు, 
ఈ పొకమును సోడాపొడి నీటిలోనాననిచ్చిన 

తరువాత చలువసున్న పు నీటిలో ముం చెదరు, 

సాభారణముగ నిప్పటికే యది తెల్ల (బడును, 

ఒక వేళ గుడ్డ పేలికలు పక్కారంగులు వేసిన 

వై నయడల చలువ సున్నములో ముంచిన 

తరువాత గంధక(ద్రావకముం గలిపీగ నీటిలో 

కొంచెము నేపుంచినచో నెటువంటి రంగు 
లయిననుపోయి కాగితపు పాకము (Paper- 

pulp) తప్పక తెల్ల బడును, . ఇగో నారపదార్థ 

ములతో శకాగితములు చేయునప్పు డిదివరలో 

వర్ణింపబడిన యుక్రమార్ల్షముల (ప్రశోరము 
నారపొాకమును చలువంజేయుదురు. నారకు 

"తెలుసెక్కుట యాలస్యమగుటే "రెండు 

మూండుసారులు చలునంజేసినంగాని కాగిత 

ములు తెల్ల (గనుండవు, 

హిందువుల చలువ సరిశ్శవు 

రోగాలను మల్లుల. జేయుట చల్లువయని 

ముట్టముదటనే (బ్రాసియుంటిమి.,"పా శ్చాత్య 

చేశములలో నిదియొక వ్యాపోరముగ నున్న 

దని యిదివరలో (వాసినదానిని బట్టి చదు 

సరులు (గ్రహించగలరు. భన బేశస్థులకు 

చలునంజేయట యనాదిగం ెలిసియున్నను 

(ప్రల్యేకముగ చలువబట్టల వ్యాపారము వవ 

"దేశమున లేకుంజెనని "చెప్పవచ్చును. ఇప్పు 

డిప్పుడు - బొంళై మున్నగు నగరములలో 

యం(త్ర సహాయమున 'నేతపనిజరుగుచున్నది. 

"ఈ యం(త్రములల్నో తయారగు కోరాలు 
oN 

పాశ్చాత్య .పద్ధ పద్దతుల ననుసరించియే చలువ 

చేసి” ఫో యమ్మంుడుచున్నవి. అందుచేత వీనిని | 

గూర్చి ప్రత్యేకించి (వాయనక్కజ లేదు, చేతి 

మగ్గములమిోంద చేసిన . .వ(స్మము లిస్సే య 

మ్ముట యలవాటుగాని మల్లుల (జేసి యమ్ము 

ట వాడుకలేదు. అట్లయిన మన చేశీయులకు, 

చఛలువంజేయుట తెలియదాయని శంకీంప 

వచ్చును. అనాదినుండి మన చేశములో 

చమీవంజేయుట చాకలివార్యడ _ పనియై 

యున్న ది. ఇంతియగాక కంగులు వేయుటకు 
వ్యన్ర్రములన్నియు చలువ "వేయవలెను, 

కావున మన +చేశములో ఇాకలివాం(డడ్రును, 

రంగి లేజులును (రంగులు వేసెడినారు చలువ 

చేయ నేర్చియున్నారు. కొన్ని (పజేశము 

లలో రంగుల వాం|డు చలువంజేయక యా 

సని బాకలులశే వదలివేయుట గూడ(గలదు. 

సాభారణముగ తురకలు రంగులు వేయు 

నప్పుడు చలువపనింగూడ వారే చేయుదురు." 

హిందువుల చలువ జేయు సద్ధతులు పాశ్సా 

తుల బోలియుండును. 

వాక లి చన్నును, సున్నము, కుంకుడుకాయల్లు, 

పులిమ్మగ, గేబెనేడు సోడాపొకి (సక్టియని 

బజారులో నమ్ముదురు) తుండ్లతోట కూర, 

తెల్ల గ్టేరు, ఉ_త్తశేణి మొదలగు శొకపదా 

పు రాణపద్ధతుల. 

ర్భముల బూడిద, చలువంజేయుటకు ముఖ్య 

ముగా నాజెడి పదార్థములు. సాధారణ 

ముగ చాకలివాం(డ్రు చవుడును నున్న మును 

వాడెదరు. కోరాలను మొట్టమొదట నీటిలో 

౨౨0౧ 
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f. 

నుతికి చవుడు సున్నము గలిపిన సీటినిచాకి 

బానయందు;చి శయాసీటిలో నుడక హెబదేరు, 
ం ( ల్ A) 

బట్టలున్నంత నేపు బానకమూత _ వేసియుం 

తురు." అజ్రిట్లం మూత వేయుటనలన గుడ్డలకు 

వేడియెక్కు_వ తేగిలో మురికి త్వరలో వీడిపో 

వును, 
గ 

తరువాత బట్టలను మంచినీటిలో 

జాడించి యిసుకుపై గాని గడ్డపై గాని యుండ 

వేసెడరు. అప్పుడప్పుడు నీరు చల్లుచు బట్టల 

నెండనిచ్చెదరు, ఇట్లు నాలు గై దుసారులుడ్క 

“వేసీనలగాని బట్టలూ పూర్తిగ లెబ్బంబడనవు, 

అందుచేత కొత్తబట్టలు నాన వేయుట కెక్కు_వ 

"కాలము పట్టును, ఒకవేళ తరగా చెచ్చిన 

యెడల ముదటితూరి చ్చలువ చాొగుగానుం 

డదు. కలంకారీ యద్దకముల క్రై చేసెడి చలు 

వలో గేదెపేడ ఏస్తారముగా వాడుదురు, గేదె 

చేడలో నొకటి శెండు రోజులు నాననిచ్చి 

మంచి నీటితో శుభ్రముచేసి గడ్డిమిాంద నెండ 

“వేయుదురు. ఎెండచేతను, గాలిచేతను, 

అప్పుడప్పుడు చల్లనీటి చేతను బట్టలు (క్రమ 

ముగా తెర డును, బాగుగ చలువయగు 

లుకు రవూ+రమి యొకనూసము నట్టును, 

ప్ర త్యేకించి ఉన్ని చలువ మన 'బేశీయపద్ధ 

తులతోలేదు. ముఖ్యముగ కంబళ్ళకును,తినా 

సీలకును ఉన్ని యుపయోగ పడుతున్నది. 

కాళ్మీర "దేశములో పస్మానాయను నొక 

యు తేమ జాతి ఉన్నిగలదు. దీనితో శాలు 

వలు, 'కంసవాలు మున్నగునవి చేయుదురు. 

ఉన్నితోంయాడ కాళ్మీరపు శాలువలు నేయ, 

౨౨9౨ 

బడుచున్న వి. "జీనికి వాడినను రంగులు వేసిన 

ఉన్ని యె ముఖ్యమగుటవలన తెల్లనగువజకు 

చలువంజేయుట 'యవసరము లేదు. రంగులు 

పట్టుటకు ఉన్ని, నంటియున్న మలినములు 

పోయినజాలును. ఉన్నిని శుభముచేయు 

టకు, చవుడు; సున్నపు తేట, కుంకుడుకాయ 

నురుగు, [సబ్బు ఉపయోాగించౌదరు. ఇవి గలి 

వీన నీటితో నుడక చేయుటవలన మలినములు 

పోయి ఉన్ని రంగులు వేయుటకు యోగ్యము 

గానుండును. తెల్బ శాలువలు? భఛావళులు సా 

మాన్యముగ కెల్ల ఉన్నితో చేయుదురు. 

తెల్ల “ఉన్ని ఇవాల వెలయగుటచే ఛావళులు 

వాలవనటికు పచ్చ గానుండు ఉన్నితో 

చేసెదరు. 

మన దేశములో నారప దార్థములను చలువం 

జేయుటకు (ప్రత్యేక పద్ధతులులేవు. జనుప 

నార, గోగునార్క కలబందనార, కొబ్బెర 

కీచు, త్వాటినార) ఇవి మన దేశములో చెక్కు 

వవాడుకలోనున్న సారపదార్థములు. పనితో 

గోనె 

సంచులు వేయంబడుచున్నవి. ఏనికొజుకు 

నార యెక్కువ తెల్ల గనుండ నక్కజలేదు 

న్లారను నీటితో నొకటిళెండు వారము లుడక 

చేసి రాళ్ళసై నుతికి యండవేయుటవలన చాల 

భాగము తేల్లయబుడును, 

ముఖ్యముగ 'మోకులు, పరజాలు, 

ఇ్రింతకంకు వేణు 

మార్గముల 'బెలుపుచేయుట మన దేశములో 

నలవాటులేదో. 
ళ్ Cal 
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౮౦౯ 

ఉన్నికంయె పట్టుపరిశ్రమ నున బేశములో 
విస్తారముగ నున్నది. . చెన్నపురికం మె బంగా 

ళము, ఉత్తర హిందుస్థానమ్లు, బ్లంఖై రాజ 

భానియు) నెక్కువ శే సీరువడసిన పట్టువ _ర్తక్ స్థాన 

ములు. ఉన్నివలెనే పట్టునుగూడ రంగు 

వేయుట శే చలువంజేయుదురు. కాని తెల్ల 

పట్టుబట్టలుకూడ విస్తారము వాడుకలో నుం 

డుటచేత (ప్ర ల్యేకముగ పట్టుకో రాలను చలువ 

వేయు మార్గములు మనవారికి తెలిసి యు 

న్నవి. ఉన్ని నుడకవేయుట కుసయోగించు 

వస్తువులే పట్టుచలువ కుపయోగించును. 

రంగులు వేయుపట్టును చలువ జేంఘటకు, 

పట్టులో నైదవవంతు చాకలిచనుడు నీటిలో 

గలిపి యొక రాత్రి యంతయు లేరనిచ్పెదరు. 

మరుసటిరోజు చవిటితేట నొకభానలో ముర 

గంబెట్టి పట్టునూలు నందులో ముంచెదరు. . 

కొన్ని తీరుణములందు చవుడుతో. బాటు 

కొంచము సున్న ముకూడం గలిపెదరు. కాని 

యేది మెక్కువై నను, విస్తారము సేపు ఉడ్నక'( 

జెట్టినను, పట్టు ెడిపోవును. ,అరిదుచేత పట్టు 

విచ్చెలను వంశెలవలె నుండు కొయ్యలకుం 

దగిల్సి యుడక వేయుదురు, 

సై కిందీసి వేలితో బట్టిచూచుచు జిడ్డు పూ 

_ర్మిగంబోయి దారము మె త్లీబడు వణుకును 

ఉడకనిచ్చెదరు. ఉడికిన తరువాత పట్టువిచ్చి 

లను మంచినీటిలో నుతికి బాగుగ జాడించి 

యెండవేయుదురు. ఇట్లు నాలుగుసారులు చే 

యునప్పటికి * తెల్ల పట్టు ప్యూర్తిగ శెల్లంబఢి 
క 

అప్పుడప్పుడు 

, ఫొగమై కిం బోకుండ. నొకగుడ్డం గ 

పసుపుషట్టు పచ్చవాగుగా నుండును, కాని 

రెర్ధడును రంగసలు వేయుటకు యోగ్యముగ 

నుండును. ప్రశ్యేకించి తెల్ల పట్టుబట్టలు చేయు 

టకును “సై పద్దతికిని కొొంఛము 3 శోదముగలదు. 

ప్రా, కప్పును అనంగా 120 తకలములుపట్టును 

చలునంజేయుటకు 80 తులముల ఇబోాొకధి వు 

డును తి౦ తులములు బేశవాళీ సబ్బును 

(Conntry £025) శావలసీ యుండును, మన 

ఛేశములో సబ్బుచేయుటకు చవుడును సున్న 

మును మరగబెట్టి యిష్పనూ నెగలివి కలియ 

బెక్టైన రుం సబ్బు తెట్టు గట్టిపెకి తేలును, ఈసబ్బు 

పట్టును చలువచేయుట కుపయోగింతురు. 

సబ్బును చవడును గలివీన నీటిని వెచ్చగా 

నుండగ తొట్లలో బోసి 

నూలునుగాని కోణఅలెపస? 
టు 0 

పటుబటలనుగాని 
బట 

దగిలించి 

తొట్లలో (వేలాడంచేయుదురు. కజ్ఞల చెండు 

కొనలను (తిపటవలన బట్టలయొక్క- యన్న్ని 

భాగములును జక్కుల నానగలవు, చక్క 

నానినతరు వాత బట్టల నుమంచిసీటిలోజాడించి 

వీండెదరు. ఇప్పటికి పట్టు కొంచెము గౌర 

వర్ణము గలిగియుండును. దీనిని పూర్తిగ 

"'శెలుపురికీ యుటకు గంధకపు పొగవేసెదరు, 

ఇందుకుగాను మూకుడులో కొంచెము 

గంధక్మునుంచి చానిపే దట్టముగా నలిన 
QQ ఠి ౧౧ 

మొక వెదురు చేళ్ళజల్లను జోలించెదరు, 

ఉడకచేసిన తడి పట్టుబట్టలను బల్లపై పై నుంచీ, 

స్పుదరు. 

అప్పుడు గంధకమును వెలిగించినచో పొగ 

పటు 
లు 
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క. 

గుడ్డలకు చక్కంగయిట్టును. ఒక్షగంటత్తరు వాత 

మంచినీటిలో నుతికిన యెడల బట్టలుగ్గాని 

“నూలు గాని పూరీ గ చల్గువయగును. ఈ 

పద్ధతికినిపా శ్చాత్యుల నపీన “పద్ధతికని భేదము 

"లేదని చదువరేలు గ్రహింపంగలరు. 

. సాదా అద్దకము 

వ(స్త్రుములకుగాని వస్త్రములు చేయుట 

కుపయోగించు నూలునకుగాని రంగులు 

వేయుటకు అద్దకమనివేరు. అద్దకమను 

శబ్లము ముఖ్యముగ నూలునకు, ఉన్ని కి, 

పట్టునకు, నార పధార్థములకును రంగులు 

వేయుటయందు వర్తించుచున్నను, తదితర 
పదార్థములకులహాడ రంగులు వేయుటకలదు. 

కొయ్యలకు బచ్చెనంబోయుటు చాపలు 
నేయుట కుపయోగించెడి గడి డీ పదార్థములకు 

దంతములు, ఎముకలు, " కొమ్ములు, తోళ్ళు, | 
కాగితములు మున్నగు వస్తువులకు రంగులు 
వేయటంగాడ అద్దకమనియే యనిపించు 
కొనును. 

ఎంత యనాగరకదశయందున్నను మను 
ష్యునకు అలంకరణములయెడ మిక్కిలి (ప్రీత 

శకిత్రాంకమలు యుండును, “బంగా 

రము, వెండి మున్నగు 

లోహములు దొరికిన వెంటనే మాభరణ 
ములు చేయుట కుషక్రమించెను. లోహా 

శములు సులభముగా దొరకని చోట యాకుల 
తోను, కొయ్యలతోను, ఎముకలతోను అలం * 
కరణములు చేసికొనుటకు "మొదలు పెట్టిరి. 

మనుష్యుండు ఇల్లుపిగట్టుటకు నేర్చినప్పుడె 

గోడలపై. చిత్తరువులు న్రాయుటంసాడ నేర్ప 

డినది.  భ్లశ్తే బట్టల నేతతోడనే రంగులు 

వేయు విద్యకూడ పుట్టినదన్న నతిశయో_క్లి 

కానేరదు. నేత తెలియక చర్మములతో 

శరీరమును ఎండనుండియు వాననుంజియు 

గాపాడుకొ నెడి కాలములో సయితము వూ 

నవ కోటికి రంగుల విషయమైన జ్ఞానము 

కొంచె ముంజెడి దనుటకు తార్కాణము 

లున్నవి. వలయన వంటినిండఖట్ట లేశ శౌవీన 

ములతో కాలము నెళ్ళబుచ్చు మిక్కిలి యనా 

గరక ఉొతులలోంగసాడ శరీరమంతయు పచ్చ 

బొడుచుకొనుట యాణారములో నున్నది" 

పీనినిబట్టి రంగులు వేయుట మిక్కిలి పురా 

తనమైన విద్యయనుటకు సందియము లేదు, 

శి శీవావస్థలో రంగులు శాళ్వతముగ 

నుండక యుతికినతోడనే వెలిసిపోవ్రునవియె 

యుండును. ఆకు పసర్ల తోను, పండ్ల రసముల 

తోను ఉఫ(క్రమించియుందురు, ఇప్పటికిని 

కాకరాకుపసరు, ఆకుపచ్చ రంగుకును, నాగ 
జెముడుపండ్లు ఎరుపు రంగుకును నాడు 

సంప్రదాయము కొన్ని జాతులలో మనదేశ 

మునంగలదు. ఈ రంగు తెండశెండినను 

వొనకు(దడిసినను వెలిసిపోవును. బ్రింతియ 

| గాక (ప్రథమ దశలో రంగులువేయుట మొక 
వర్తకముగ నుండక యిండ్లలో నాడవాం(డ్రు 

పనిచేయు చుండిరి. చీకు లొడుకుట, నేత 
నేయుట మొట్ట మొదట . గృవాకృత్యము 

pa = 
నీ 9: ఇ గ! 
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లలోం 'జేరినట్లు, ఇంటివాడుకకుం గావలసిన 
బట్టలకు రంగులు వేయుటలసాడఢ గృహవ్యా 

యామములలో నొకటిమై * యుంశుననుటకు 

సందియములేదు. పక్కాాగంగులు వేయు 

పద్ధతులు గని పెట్టిన తరువాతను సంఘచబా 

హాుళ్యమువలన వృత్తు 'బేర్చడిన తరువాతను 

నేతపనులవలెనే యద్దకపుపనులుగూడ వర్తక 

సరిలోనికి దిగియుండును. 

రంగులు వేయుట మొదటినుండియు “కేవ 

లము . పొరస్తుష్టల _ విద్భయై యుండెను, పా 

శ్చాత్యు లీ విద్యను పౌరస్తు నల నుండియే 

(గహించిరి. చీనా, పర్షియా, ఇండీయా 

"దేశము లీ విద్య కుత్స త్తిస్థానములని చరిత్ర 

కారుల యభి పాోయము. చీనావారి నాగరి 

కము మన నాగరికముకంకహెంగాడ పురాతన 

మైనది. కాగితములు చేయుట, అచ్చొత్తుట 

చీనా రాజ్యములోనె మొట్టమొదట కనిపెట్ట 

బడినది. రంగులు వేయువిద్య చీనా బేశీయుల 

నుండి హిందువులు (గహీ 

ములు లేవు గాని మన ేశీయులనుండి పార 

నీకులు నేర్చుకొనిరనుటకు చాఖలాలున్న వి, 

పిాాందువులు తూర్పున చైనా గాజ్యముతి సోను, 

ంచిరనుట్ట కాధారీ 

పడవురపసారవీ. యరబ్బులతోను, అనాదినుండి ' 

వర్తక వ్యాపారములు నిరాటంకముగ నడు 

పుచుండెడివారు. ముదటినుండియు హిందూ 

"జీశము కఖాకాశల్యములయం జెక్కుడు 

చేరుపొంది యుండుటచేత అరబ్బీ వర్తకులు 

'రంగుబట్టలయందు శ హిందూ చేళముతో వ్యా 

~ 
+ 

పాఠము ' జేయు చుండెడివారు. ఇట్టి రాకపో 

కలకీలన అరబ్బీవ ర రకులు జాంధునుల పరిశ్వా _ 

మిక జ్ఞానమును భంపాదించీ ఫోనీవీయనుల 

కును, ఈజిప్టు ేశీయులకున్ను నేర్పిరి. ఈ 

జివ -జీశీయులు మిక్కిలి” పురాతన కాలము 

ననే పసుపు రంగును, సీలిరంగును బట్టలకు, 

చెక్కుడు కౌశలముతో వేసెడివారని క ప్పిన” 

(Pliny) యను చర్విత కారుండు శ శ 

మొదటి శతాబ్దములో వా్రసియున్నా (డు, 

సుమారు నాలుగువేల సంవత్సరములకు 

బూర్వమే యీజిప్టు చేశములో రంగులు 

చేయు నాజారము గలదని పరిశోధకులు 

ప్పుచున్నారు. హీందూ దేశము నుండియే 

యా పరిశ్రమను అరబ్బీలద్వానా యీాజిస్టు 

వా స్తవ్యులు (గ్రహించ్రునట్లు చరిత్రకారులు 

నుదువుచున్నారు. దేనిని బట్టియె హిందు 

వ్రుల పరిశ్రమయొక్క_ పురాతనత్వమును 

(గహింపవచ్చును. 

గీ సుబేశములో కాపురముండి వ్యాపార 

ము జేయుచుండిన ఫోనీషమీయను వ_ర్హకులును, 

ఈజిస్త్ర వ్యర్తకులును రంగులను (గీసులోనికి 

దిగుమతి చేసెడివారు.. కాని (గ్రీకులయొక్క- 

యు, రోమనుల యొక్కయు; రంగులు వేయు 

పద్ధతులు మనకు బాగుగ 'బెలియవు, అల 

గ్ఞండరునకు పూర్వము అనలా ఈ పూ 

99౬వ సంవత్సరమునకు ముందు గ్రీకులకుం 

దేలిసిన రంగులు బహాుస్వల్పమనియు, అతని 

తరువాత నీలి, పసుపు, పసరు రం నలుపు, 

౨౨౨ 
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గులు వేయుపద్ధతులు (గీనులో న భినృద్ధి( జెంది 

నార బట్టలకుభహ్లూ పక్కా రంగులు వేయుట 

గ్రీకులు" చేద్చరనియు “విని” యను చరిత 

కారుడు ప్రాసియున్నా(డు, మహాపురుషుల 

జీవితములు (నాసిన “స్తూటార్యు”. అను చ 

.రిత్రకారు(డు అలెగ్జాండరు చ(క్రవర్షి జీవిత 

.క్కిలి సులభమైనవి. 

ములో నిట్లు (వాసియున్నా (డు. *పారనీకను 

నకు వెళ్లినప్పుడు (ర్య) మహారాజుగారి 

సౌధములో నూటయెనుబజియేండ్ల కుల బూశిర్వ 

ము తీయారు వేసిన నలుపువాగు ల యొరుపు 

బట్టలు (Purple dyed immaterial) అనేక 

ము లుండోను, ఇంతేకాలమైనన్లు కాంతి చెడ 

కుండుటను బట్టి యాబట్టల్లు తేనెతో తయారు 

చేసియుండవలెను” అలెగ్జాండరు పౌస్హ్య 

దండయా[తల తరువాతనే (గీసులో రంగుల 

పని యభివృద్ధిమైన 'దనుటకు సంచేహము 

చేదు. (గీకులు రంగులు జేసిన పద్ధతులు మి 

మొట్టమొదట కొ త్త 

బట్టలను సిటిలో నుతికిసాగంద్సెడివారు. ఇందు 

వలన పుటరంధిములు సెద్దవగును, తరు 

వాత బట్టలను రంగునీటితో ముర్భిచి రంగులు 

శాశ్షతముగ నుండుటకు వగరునీటిలో నాన 

చేసెడివారు. వగర్భ వేయుటకు సామాన్యముగ 

పటిక నీ రుపయోగించెడివారు. ర్రదియే 

గ్రీకుపడ్డతియొక్క.. సారాంశము. 

క్రీ! శ ఐదవ శతాబ్దివరకును ఐరోపా 

ఖండములో అద్దకపు పరి(శను లేదని చరోత్ర 

కారుల యభిప్రాయము, (కీ! శ॥ ఎనిమిదవ 

కతాబ్బమున ఇటలీ 'జీశములో కొన్ని కుటుం 

బముల వారు మూత్రము రంగులు వేసెడి వా 

రని చెప్పుదురు. పఏదునొకండవ శతాబ్దములో 

పాశ్చాత్యులు నుతసంబంధమైన యుద్ధము 

నక్రై జెరుసెలముప్రై దాడి వెడలీరి, ఈయున్ధ 

మునకు రావుదండువల నైరోపా ఖండము 

నందలి పతి "జీశమునుండియు యోధులు 

బయలు*దేరిరి. ఈ యుద్ధానంతరము భటు 

లచ్చట కోంత కాలముండీ తిరిగి తను బేశము 

లకు. బోవునప్పుడు పౌరస్త స్రపరిడా మిక పద్ధ 

తులను కొంతవణకు (గ్రహించి వానిని తవు 

చేశములలో నుప(క్రమించిరి. ఈరీతిని ఇటలీ 

"జేశ ములో కొన్ని (కొ_త్సరంగులును రంగులు 

వేయుటకు నూతన పద్దతులును పదునొకండవ 

శ తాబ్బమున "వెలసినవి, పదువమూూ6డవ శతాబ్ద 

ము నాటి కీపరిశ్రమకొంతయ భివృద్ధయె వెన్నీ ను 

పట్టణమునను, జర్మనీ చేశములోను రంగు 

శేజులు తమ పరి శ్రమాభివృద్ధికై సంఘముల 

స్థానించిరి, క్రీశ] ౧౪౧౮-వ సంవత్సరములో 
స్ పరిశ్రవళా భివృద్ధికిగాను చలున 

యొక పట్టణములోను అద్దకము మరియొక పట్ట 

ణములోను జరుగ యగయాడదని జర్మను గవర్న 

మంటువారొక శొసనయిం జేసిరి. అప్పుడే రం 

గులువేయుట నేర్పుటకులగాను ఉపాధ్యాయు 
లను ఉఊోరూరికి: బంపందొడంగిరి, రంగులు 

వేయుటకు నీలిమందు వాడకూడదని కూడ 

తీర్మానించిరి. 

వ్ర! శ] ౧రో_౨౯-వ సంవత్సర ములో ఇటలీ 

చేశము నంతలి వెన్నీస్తు పట్టణమున రంగులు 

బటల 
ఠి 

మండ ° a 
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a) 

రాం 

వేయుటనుగార్సి రమొక పుస్తక ము వెలువజె 

ను. ఐరోపా ఖండములో నీపర్నిశమనుగూర్చి 

(వాసిన (ప్రథమపు సక మిచియేయని చెప్ప 
వచ్చును. ఈ పుస్తకమునం దప్పటి కాలమున 

వాడుకలోనున్న పద్ధతులు నర్జింపయుడినవి. 

అప్పటినుండియు పాశ్చాత్య "దేశములలో సజ్జ 

కపు పరిశ్రమ శీఘిముగ వృద్ధిఇజెం దినది. 

ఇటలీనుండి జర్మనికిని, జర్మనీనుండి ' ఫాన్సు 

కును, ఫాిన్సునుండి 'బెల్టియమునకును అద్ద 

కపు పరి శ్రామిక జ్ఞానము అచిరకొలములో 

బాశకెను, 

ఇంగ్లండు చేశములో పదుమూండవి బ్ట్-త్రా 

వ్దీకి పూర్వము రంగుబట్టల నియు,రంగులనియు, 

సారసతమునందు చూవాయగ నున్నను 

వానినిగూర్చి విశేష మేమియులేదు. కాని 

పదునాలవ శతాబ్రములో మూూ(డన యెడ్వర్డు 

(పభువు 'బెట్టియము నుండియు, హోలెండు 

నుండియు రంగులేీజులను బిలిపించి వారి నాద 

రించపెను. పీరివలన నిర్నిండులో_ అద్ద కముమీ 

కొంత యభివృద్ధియె (క శ॥? ౧౪౭౨-వ సం 

వత్సరములో నొకరంగురేజుల కంపెనియేర్చడి 

నది. (క్రీ! శ॥ ౧క౭౧_వ .సంవత్ప్సరములో 

నాల్లవ హా(స్టీప్రభోవు లండను పట్టణములోను 

చుట్ట ప్రక్కల పదిమైళ్ళదూరమునను అద్ద కృపు 

పనులుజేయుట కొకకంపెనీకి సర్వస్వాతం 

(త్యమునిచ్చెను. అతని తరువాత (ప్రభువు లీ 

హుకుమునురద్దుచేయక అమలులో నుంచుచు 

వచ్చిరి. అవాకున్లువలన కంపెనీవారు ని్లేశ 

స్థలములలో నద్దకములు 'వేయుటయీగాక తది 

తరూలెనరైన ఇాటుగ రంగులు 'వేయుచుం 

డినయెడల నట్టివ్యారిని సోజీంళ్తూచి పట్టుకోని 

సర్కారుకు నప్పగింత జేయపీనధి కారము గూడ 

నుండెను. శశీతిని సర్కారువారి (పోళ్చా 
హాము వలనను ఆదరణము వలనను ఇంగ్గం 

దులో నద్దకపుపరిశ్రమ కొంతవరకు నభివృద్ధిం 
జెందినది. 

* ఇంతలో (క్రీశ॥[౧౮౯_౨-వ సంవత్సరములో 

కొొలంబసు అమెరికా ఖృండమునుం గనురిగొ 

నెను. ౧రో౮-వ సంవత్సరములో వాస్కోడి 

గామాయన్ను నతండు ఐరోపా ఖండమునుండి 

సము[దము మో(దనే (పయాణముంజేసి హిం 

దూ దేశము జేరవచ్చునని జూపెను. రమా 

రపి యేకకాలమున:జరిగిన యీ రెండు విష 

యములును పాశ్చాత్యుల యార్థి కాభివృద్ధికిని, 
పరి_శావిం కాభివృద్ధికిని; నిరుపమానములగు 

దోహదములై నవి, అదివరకు పాశ్చాత్య 

ఖండములోలేని రంగు పదార్థములన్ని యు 

నమెరికా దేశమునుండి డిగుముతిం చేయం. 

దొడంగిర్మి వాస్క్మో_డిగామా సము[దపుడారి 

కనుగొనుటకు ఫూర్వము హిందూ దేశము 

నుండి యెగుముతియగు_ (ప్రతివస్తువును పర్షి 

యా, ఇటలీ "దేశములద్యారా ఐరోపా ఖండ 

మునకు రావలసి యుంజెడిది, 

మా పోవ్పగలు చేశీయుండు. ఈటేశ వాస్త 

“వ్యులను మనవారు బుడతీకీచు లనీయదరు, 

ఐరోపా ఖండములో పోర్చుగలు స్పెయిను 

వాస్కోడిగా 

ణి IDC శ 
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దేశము లిరుగుపొరున్న నుండును. ఈరెండు 

దేశములు మొట్టమొదట హిందూ భేశను 

"తో వ ర్హకమ్మునారే౦భించిరిజ్ఞ హిందూ చేశము 
సరుకంతయు నీ చేశముల 

లోనికి పూర్వ్ణమువలె గాక తిన్నగా సముద్ర 
* ముమోందశే తెచ్చెడినారు. అద్దకపు బట్టలు, 

రంగులు మొదలగునవి హిందూ "దేశమునుండి 

విధివిరామము లేశ దిగుముతింజేసి యితర 

"దేశములకు రవాణా వేసెడినారు. కొంత 

కాలమునకు హిందువ్రలుపయోగించెడి యద్ద 

కపు పద్దతులుం గాడనేర్చి తమ చేళము 

లలో రంగుల వ్యాపారమును, సాగించిరి, 

కొలది కాలములో హోలతెండు చేశీయులు 

అనంగా డచ్చివాపకూడ హిందూ చేశము 

తో వర్తకము (ప్రారంభించిరి. ఐరోపా ఖండ 

మునందీ మూూండు బేశములే మొట్టమొదట 
నద్గకములలో నెక్కువ (పపీణతం గాంచినవి, 

ఎరుపురంగు వేయుట కుపయోగించెడి మంజి 

వ్టయు; కిరిమింజియు నితర చేశములనుండి 

తెచ్చి తమ ేశములలో. బెంచుటకు మొద 

లిడిరి, él శే! ౧౬౩౦-వ సంవత్సరములో 

నొకడచ్చి శాన్ర్రజ్ఞ[డు కిరివింజితో ఉన్నికి 
ఎరుపు రంగు వేసి య్లూరహస్యమును. జెల్లడి 

జేసెను, 

నుండి, వచ్చెడీ 

శ్రీ 1 ౧౬౦౩ సంవత్సరమువటుకు నింగ్గం 

ల నజ్జకపు పరిశ్రమ విస్తారముగ లేనట్లు 
తోచుచున్నది. ఏలయన; అసంవత్సరములో" 
బట్టీ యను నతండు మొదటి 'జేమ్సు 

ళ్ 

(ప్రభువుతో నిట్లు విన్ననించెను. “ఇప్పటి 

వటికు నోంగ్లేయులు ఉన్ని యడ్జ్డకమునందు 

కౌశల్యముం లేక "యున్నారు. రంగులు వే 

యించుటకు వార్గు బట్టలను నామాన్యముగ 

హాలెండు దేశమునకు బంపుచున్నారు. ఈ 

రీతిని సాలుకు బట్టలు రంగులు 

'వేయించ్యుట కై యితర చోట్లకు, బంపు చు 

న్నారు) ఈ మాటలు విని (ప్రభువు తెల్ల 
బట్ట 'లెగువుతి చేయయసాడదనియు రంగు 

నింగ్గండులోనే వేయవలయుశనియు నాజ్ఞా 

వించను. ఈ వాుుకుమునకు. గోవించి హో 

"లెండు! జర్మనీ జేశ్లీయులు ఇంండులో 

రంగులు వేసిన గుడ్డలు కొనలసహాడదని సమ్మె 

కట్టిరి. ఆంగ్లేయులు వీసి న రంగులు బాగుండక 

పోయెను. ఈ కారణమువేత జ్రేమ్సుగారి 

హుకుము కొంత కాలము తరువాత రద్దు 

చేసిరి, ౧౬౨ర-వ సంవత్సరమువరకును ఫ్రం 

గ్లండులో మంజిష్టను (మడారు చెక్క) బెంచి 

నట్టు కనబత్నగు. ౧౬౫ం-న సంవత్సరమునకు 

పూర్వము వా”సిన (గంథములలో నూలు 
బట్టలయద్దక మునుసూగ్నియే లేదు. ౧౬౫లో -వ 

సంవత్సరమునకు. గూడ నాం-గ్లేయులు వోరి 

బట్టలను రంగుల నిమిత్తము హోలెండునకు, 

బంపెడివారు. ౧౬౬ _9-వ - సంవత్సరములో 

మొదటిపర్యాయము రాయల్ సౌహసైటీయను 

భౌతికశాస్త్ర సంఘమువారు అద్దకములను 

గూర్చియువానిపద్ధతులను గూర్చియు నొకపు' 

We) 1000 

| _స్తకమును (బచురించిరి. ౧౪౬.౭-వ సంవత్సర 
995: ౯ 



త్ను 

నం, ౨] అదశ్రము 
థి ౮౧౫ 

శ 

ములో నొక డచ్చి యద్దకుండు ఇంగ్ల ండునకు 

వచ్చి (ప్రభుత్యము బారి యాదరేణమును 
బడెౌసను, ౧౬౮౫.-వ సంవత్వరములో౭0;000 

మంది పరాను పనివాండ్రువృచ్చి ఇంగ్లండులో 

నివాసము చేసికొనిరి. నాటినుండి యింగ్గ ౦ 

డులో(గూడ నద్దకపు పరిశ్రమ తదితర చేశ 
ములతోం బాటు వృద్ధిం జెండ నారంభించెను. 

పాన్సు, ఇంగ్ల 0డు, జర్మసీ మున్న గునై రోపా 

"దేశములలో (ప్రభుత్వము వారే పుస్తకములు 

వా9యించియు? న్గుపాధ్యాయుల నూరూరికిం 

బంపియు మరియు నితర పో త్సాహములం 

బని వాం(డ్రకుంగల్పీించియు సీ పరిశ్రమను త్వరి 

తములో నభివృద్ధి- జేసిరి, 

పదు నెనిమిదవ శ ఆాబ్బము రసాయన 

ఇ స్తా భివృద్ధి చరిత్రలో ముఖ్యమైన పట్టు. 

అద్దకపు పరిశ్రమలో నుపయోగించెడి సోడా 

యుప్పు, చలువనున్నము, గంధక దాన 

కము మొదలగు వస్తువులను సులభముగను, 

తక్కువ ఖరీదునకును, తయారుచ్నేయు మారీ 

ముల (గనిపెట్టిరి, పందొమ్మిదవ శతాబ్దములో 

నర్ధథాగము గడచిన వటుకును స్వభావసిద్ధము 
లగు మూలికలనుండి తీసిన రంగులనే వాడుక 

చేసెడివారు. కాని ౧౮క్తిర-వ సంవత్సరములో 

నొక జర్మను శాస్త్రజ్ఞుడు “అని లీని” పదా 

రము (Aniline) తోను చలువ సున్నము 

తోను ప్రశస్తమైన సీలిరంగును తయారు 

చేసెను. అని ఖీను మూలికలనుండి తయారు 

| జీయంబడిన పదార్భముగా దు, ర్తేదితారు(వాడ 
~ 
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కీలు నురిడి తయారుకా బడినది. తొరెటు 
(a2) 

వచ్చునో కొంచెము విచారణ _ చేయుదము. 
, సె . 

మనవలెగాక ఐరోపా ఖండవాసులకు చేల 

స్ప, బొగ్గు (౮౦11-రాత్షని సిబొగ్లు ముఖ్యమైకఆ సి 

నేలబొగ్గు సహాయమువలన యంత్రములను 

నడివీ పరిశ్రమలు వృద్ధింజేసేరి. మనవలె గాక 

వారు నేలబొగ్గునే వంటచెజుకుగ వాడెదరు. 

దానినుండి తీసిన వాయువుతో దీపముల 

నెల్లింతురు, వేయేల! వారి యా్థ కౌభి వృద్ధికి 

నేలబొగ్గే యునికిపట్టు, దగీసములకొటుకై "వా 

యువును తయారు చేయుటకు నేలబొగ్గును; 

ఇనుపగొట్టమ్తులలో కూరి గాలి తగులకుండ ' 

మూతులు బిగించి కొలుములలో. గాల్పెదరు. 

ఈ వేడిమికి నేలబొగ్గు వాయువును తారును 

ఏర్పడి యినుపగొట్టముల మూతులకు( దగిలిం 

చిన తూములవంటి సన్నని యినుప నాళికల 

గుండ పైకివచ్చును, _వాడకీలను చేరుతో 

నమ్మంబడు తారు కొంచెము [ద్రవముగ నుండ్వు 

నల్లని పదార్థమని యందజు నెజిగిన పషయ 

మే. దీనిని తిరిగి పై నింజెప్పిన రీతిని నేలబొగ్గు 

వలె గాలిస్టోకకుండ మరగంబెట్టవచ్చును. అ 

ప్పుడు సై నింజెప్పిన “అనిలీను ” పై కివచ్చును. 

అనిలీను రంగ్గులేనిదై న్నీట్రివలె స్వచ్చముగ 

నుండు[దవప చార్టము. చలువసున్న ముదీనితో 

గలిపి యానీటిలో గుడ్డనుముంచిన చో గుడ్డకు 

సీలిరంగువచ్చును.౧౮౫౬.-వ సంవత్సరములో 

లి “చ్చెర్కిన్ * (Perkin) అను నాంగ్లోయ వా 

న్రుజుడు అనిలీను నుండీ * మావ న్వు 
మ! 

(ప్రజ 
౨౨౯ 



౮౧౬ 
[a 

అధకోము 
ది (సం. ౨, 

(Mauve) నల్ల వాగుగ నుండు ఎరుపురంగును 

సాధించెను., ౧౮౨౬౯-వసంవత్సరములానో అలి 

జరీని ను, ఎరుపురంగుళ జర్మనీ అేశములో 
'తారునుండియే తేయారువేయ బడినది. ఇం 

తకుపూర్వ మారంగు మంజిష్టయను మూలి 

కతోబట్టలకు వేసెడివార్సు అనగా అలిజరీను 

మదారుచెక్క యందున్న రంగుయొక్క సార 

మని (గహించనది. ప్రకృతిలోనున్న మూలిక 

యందుంగల స్వభావ సిద్ధమగు రంగులయొస్క్ల 

సారములను మూలికల సంబంధ యేమియు 

లేకుండ తయారుచేయుట కిదియే (ప్రథమ(పయ 

త్నము. ఓషధుల సంబంధ మేమియులేక వాని 

యందు నిబిడీకృతమైయ్గున్న రంగులనలెనుండి 

మనుష్యుని బుద్ధిబలముచేం 'జేయంబడిన రంగు 

లకు “కల్పితపురంగులు” (Artificial dyes) 

అనిచేరు. మూలికల సహాయమువే వేయ. 

బడు రంగులకు “స్వభావ సిద్ధ్దమగు రంగులు" 

- (Natural dyes) అనిపేరు.౧౮౭౮-వ సంవత్స 

రములో శేయురను నతండు సీలిచెట్టు సంబంధ 

ములేకయేతారునుండి తనబుద్ధికౌశలము నుప 

'యోగించి నీలిమందును సాధింఖైను, కావున 

నిదియు కల్పితపు రంగనియే తెలిసికొనునది. 

౧౮౫౬.-వ సంవత్సరము మొదలుకొని "తారు 

నుండి వేలకొలంది రంగులు చేయుచున్నారు. 

మై నివర్షించినరీతి తారును మరగంబెట్టినప్పుడు 

ముఖ్యమైన మూడు [దవ పదార్థములు 

పీడిపోవును. వీనికి “జెంజీను”,“నాఫ్తలీను”, 
“ఆంత్ర శీను” అనిచేర్లు. ఇవి స్వచ్చముగ 

మ తమ r 

చ్వారర్తిం 

నుండి వాసనయందు కొంచెమించుమించుగ 

కిరసనొాయిలును బోలియుండును. ఇవియు 

కిరసనాయిలువ లె మండును, ఈమూా(డునుకొల్సి 

తీపు రంగులకు, గనులని చెప్పవచ్చును, (ప్రతి 

సంవత్సరము వందలకొలంది కల్పితపురంగులు 

క్రొత్త వితయారగటవలన అద్దకములం చేఛా 

యయెనను తెప్పించుట కవకాశములుగలుగు 

చున్న వీ, కల్పితపురంగులలో చాలభాగము 

పక్కా_రంగులు గాకపోయినను కావలసినన్ని 

పక్కారంగు లుండుటచేతను, కాంతిలో. దీసి 

పోకుండుట చేతను, రంగులయొక్క_ సంఖ్య 

మిలేమిారి యుండుటచేతను, పాశ్చాత్య దేశ 

ములలో నిప్పుడు మొదటినుండియు వాడుక 

'జేయంబడుచుండిన స్వభావసిద్ధములగు రంగు 

డులగంటి ఈరంగులు వానిస్థానము నా(క్రమించీ 

నవి. మూలికలతోటి యదడ్డకము లిప్పుడు 

పాశ్చాత్య 'చేశములలోంగానరావు. (కొత్త 

రంగుల తోంబాటు అద్దకములయం దుపరళురొా 

“గించెడి * పరికరములలోంగూ డ మార్పులు 
గలిగినవి. పూర్వ మద్దకములయం దుపయో 

గించెడి చేతిపా(త్రలకు మూరుగ యం(త్రసామ[&ి 

యధికముచేసి మనుష్యునికష్టము తగ్గించిరి, 

రసాయన శాస్తాాభి వృద్ధియుః యంత్ర 

శాస్త భి వృద్ధియు స్వల్చ్పకష్టముణ్ తక్కువ 

వెలకు నిర్తీత కాలములో నెక్కువపని 

జరుగుటకు. దోడ్పడినవి. 

అద్దక పువిద్య రసాయన శాస్ర మునకు సంబం 

ధించినది. అద్దకము వేయంబడు వస్తువుతో 
Ca 



సం. ౨] అదకము 
ద, 

౮౧౭ 

రంగులకు నమ్మే శనము(ూర్చుటయే యద్ద 

కూని ముఖ్యో ద్దేశ్యము. 

అందునకుంగాను రంగు 

నీటిలో కరంగిపోవునదిమయైయుండి యా సీటిలో 

వస్తువును ముంచినప్పుడు రంగుతిరిగి నీటినుండి 
విడిపోవలెను. లేనియెడల రంగులు పట్టవు, 

బొగ్గుపొడి నీటిలో గలిపి యా నిష్షలోబ్ద యొ 

ముంచిన చో బట్టమూయునుగాని రంగంటదు. 

వలయన నిచ్చట రంగుపదార్థమగుబొగ్గుపాడి 

నీటిలో కరగదు. కావున రంగులకును; 

రంగులు వేయంబడు వస్తువులకును పరస్పరాను 

రాగము వేనిది సమ్మేళన మొనంగూరదు. ' ఈ 

యనురాగము వస్తువు యొక్క స్వభావమును 

బట్టి యుండును, పరస్పరానురాగ తారతమ్య 

మునుబట్టి రంగులు వేయుపద్ధతులుగూడ వూరు 

చుండునుంఉన్ని కీని ,రంగులకును సాభారణముగ 

నెక్కువ యను రాగముగలదు. అందుచేత 

సామాన్యముగ. ఉన్ని వస్తువులను రంగునీటిలో 

ముంచిన చాలును. నూలునక్షుము రంగి 

లకును అనురాగము మిక్కి-లితక్కువ, అందు 

చేత ఫొన్నిరంగులు నూలువస్తువులకు పట్టనే 

పట్టవు. తక్కినవి మరికొన్ని వగరుపడార్థ 

ములతోంగలివినప్పుజే యంటును. అనురాగ 

వషయమున పట్టువస్తువులు ఉన్నికిని నూలు 

నకును మధ్యస్థముగ నుండును. రంగులను 

బట్టికూడ అద్దక ములపద్ధతులునూరు చుండును. 

కోన్ని రంగులు నేరుగ "బట్టల కెక్కును. కొన్ని 

(యితర పదార్థములతో 'పోహాదముం జేసినం 

గాని యంటల్స్. 3 
oY 

సౌానమ్యా పద్దతులు 
ధీ 

ణా 

రంగులు "వేయుటకు సోనూన్య పద్ధతులు 

నాలుసుతలవు:--- 3 

స 

(1) రంగుకపారీకుములో జట్టనుముంచి 

యెండ వేసినప్పుడు సీ రినికిపోయ్యి ంగుమా 

(త్రము బట్టనంటియుండును. నీటికి బదులుగ 

నీటికంకు నెక్కువత్వరగా ఇనుకుసట్టి మరి. 

యొక పదార్భములో (అమోనియా) రంగును 

కరిగించి యాకపూయములో బట్టనుముంచిన 

యెడల రంగు త్వరితముగ. బట్టును. 

3 

(2) గాలియందుంగల ” పాణ వాయువు 

సహాయముతో రంగులువేయుట. కరక్కా. 

యలూర వేసినో నీటిలో బట్టనునాన వేసి తరు 

వాత అన్న భేది. గతివీన నీటిలో ముంచిన 

యెడల ముట్ట మొదట రంశగేమియు! గను 

పడదు. కొని బట్టగాలి శారినకొొలంది రంగునకు 

కాంతి చును. 

(8) ఆరెండు పదార్థములు గలివినప్పుడు 

కొన్ని తరుణముల బేశంటికంటె భీదమగు. 

వేటొక పదార్థ మేర్చడును. సున్నపు తేటకు 

ఇవాకలి చెడుంగలిసి ననీటి'చేటంగలపిన యొడల 

తెల్లని పదార్థ మొకటి ఇరుగువతె దిగును. 

ఇళ్లు “రెండు పదార్థములు గ గలిసినప్పుడు కొన్ని 

తరుణముల రంగుపడార్థము లేర్పడును. ఈ 

పద్ధతి ముఖ్యముగ ఖనిజ సంబంధములగు 

రరీగులు వేయుట"కే యనుక్రరిం పంబడుచున్నది. 

(4) బట్టలను వగరు పులుపు గాని పదా 

ర్ ములలో నానవై చి తరువాత రంగులు 

అల 



CR అదశము 
® గా 

[సం, అలుల 

గి 

వేయుట. ఈపద్ధతి ముఖ్యముగ నూలుబట్టల 

కనసరము, గ 5 n A 

౯ ం 
రంగుల నిభజనము 

రంగులను 'అనేకవిధములుగ విభజింప 
వచ్చును. రంగులు'వేయు పద్ధతినిబట్టి వ్యష్టి 

"_ కంగులనియు(Simple colours) సమవ్టిరంగు 

/| 

లనియు ((OMpound colours నొక ఏభజన 

ము. ఎరుపు పసుపు, నలుపు నేరుగ రంగు 

పదార్థములతో వేయవచ్చును. ఊదా; ఆవ 

పసరురంగులు నేర నాయారంగుపదార్థము 

లతోనై న వేయవచ్చును. లేక రెండు వ్యష్టి 

రంగుల మిశ్రణమువలననై న నువేయవచ్చును. 

ఎరుపుమింద నలుపు వేస్తిన చోఊదానచ్చును. 

లేక నేతలోపడుగునకు ఎరుపు, చేకకునలుపు 

నూలును, తీసికొనినచో నూ చారంగేర్పడును, 

ఇకై పసుపుమోంద నీలివేసినచో నాకుపసరు 

రంగువచ్చును. కావున ఊచదాయును, ఆకు 

_ పసరును సమస్టిరంగులనవచ్చును. 
తు 

పక్కారంగులు (Fast dyes).§ ఇ్వారంగు 

లు (Fugitive dyes),అని రెండవ విభజనము. 

చౌడులోనుడక వేసినప్పుడు గాని) (ధ్రావకములు 
సోకినప్పుడుగాని, సబ్బుతో జూడించినప్పుడు 
గాని ఎండకెండ్మి వానకుందడిసి, గాలికారి 

నప్పుడుగాని వెలిసిపోకయుంజెడి రంగులకు 

పక్కాారంగులని చేరు. ఇట్టి సందర్భములలో 

వెలిసిపోయడివానసిని కళ్యారంగులందురు, 

రరీగులయొక్క_ (పకృతినిబట్టి “సోపాధక 

రంగులు” (ఉపాధికావలసిన - Adjective or 

జొ 

mordant dyes) “ నిరుపాధికరంగులు *” 

(ఉపాధీయనసరము లేని _ SUbstative or di 

rect dyes) అని మరి యొకవిధము. సోపాధిక 

రంగులు వేయుటకు. బూర్యము బట్టలను 

ఉపాధులనందగు రంగులీయని పదార్థముల 

లో నుడక వేయవలెను. సాభారణముగ నుపొ 

పాధులు (Mordant) వగరుగగాని పులుపుగ 

గాని యుండును, అందుచేత మన'దేశము 
లో నుపాథులకు * కసటువ స్తువు ” లనియు 

ఉపాధులలో బట్టల నుడక వేయుటకు “కసటు 

వేయుట” యనియు చేర్టుగలవు. బట్టల నుపా 

ధులలో నుడక'వేసినంగాని సోపాధిక రంగు 

లంటవు. నిరుపాధికరంగులకు నుపాధు లనవ 

సరము, బట్టల నురంగుకపూయములో ముంచిన 

వాలును, ఖనిజ సంబంధములగు రంగులలో 

వాలభెాగను నిరుపాధికములు. 

సీలిమందు, పసుపు,జాభ-రాగింజలు, కునుంభా 

పూలు మొదలగు నోవధులును, 

రంగులలో (శల్చితపురంగులు  ఇాలభాగ 

మును నిరుపొధికములే. కాని రంగులదీ ప్రి 

హాచ్చించుటకు నిరుపాధికములకు. గూడ 

నుపాధులం దగిలించు నాచారముగలదు. 

తరుచుగవా డొడి యుపాధులలో పటికయు, 

శ్లరక్మా-యలును ముఖ్యములు. 

అద్దకములయం దనుకరిం చెడి పద్ద 

తులనుబట్టి రంగుల నై దువిధములుగ విభజింప 

వచ్చును, ఏనినిగుజించి యిర్గచుక యో (క్రింద 
ణ్ 

(నవాయంబడును. కల్పితప్పురంగులు వెలసినతరు 
ల్ో 

ఇవిగాక 

తారు 



_ (2) తొరపురంగులు (92816 dyes) :- ఇవియు 

తా 

సం, _౨] అ ద్ద కము రాం 

వాత పాశ్చాత్యులు మూలికల నద్ద కములలో 

వాడుటలేదని పై నివ్రాసియుంటిమి, ఈ (క్రింద 

ప్రాయ(బోవు విభజనము ముఖ్యముగ కల్పిత 

పురంగుల కే వర్తించును. ఒకేరంగును వేయు 

టకు రెండుమూ(డు పద్ధతులుగూడలయలవు, 

(ly ద్రానకవురంగులు (Acid dyes) :- ఇవ్ 

ఉన్నికిని, పట్టునకును రంగులు వేయుట 

కుపయోగించును, సామాన్యముగ నూలు 

గ్గు డ్డ లకును, నారవస్తువులకును, ఈ 

రంగులుపట్టివు, ఈ రంగులను బజారులో 

ఫొడిరూపమున నమ్మెదరు, నీటిలో. వేసిన 

వంటచేకరుగును. ఈరంగులలోణచాలవణకు 

నెండలోను, కొన్ని యుడకవేయుటవల 

నను వెలిసివోవును. కాని కొన్ని పక్కా 

రంగులు గలవు. ఉన్ని నరమునకు (వీచు) 

రంగు వేయుట కివి 'యోగ్యములుగావు, ఈ 

రంగులతో నద్దక్షము చేయునప్పుడు గంధక 

ద్రావకము గసాడం గలిపినంగాని రంగు 

అంటవు, అందుచేత ఏనికి (చావక పురంగు 

లని వేరు బెట్టంబడినది. "ఈ రంగులలో 

బట్టల నుడకవేయునప్పుడు రంగుచక్క_(గ 

వచ్చువజకును కొంచెము గంధక(చాన 

కము అప్పుడప్పుడు కలుపుచుందురు. 

గంధక[(దావకము రంగుపదార్థమును విడ 

"పాళ్ళు, ఇందు శూరభాగమునందు | 216 

part) రంగుండును. "ఇదియొక (దావక 

ముతోంగలిసిన గాని ర్రంగేత్సడదు. ఉన్ని 
యందును, పట్టునందును స్వభావసిద్ధముగ 

ద్రావక పదార్థ ములున్నవి. అందుచేత సీ 

శెంటికిని ఉపాధులులేకయే యీ రంగ్యు 

"లెక్కను. దూదియందును, నారయం 

దును (దావకములు లేవు. అందుచేత సీ 

శంటికిని తూరపురంగులు చేరుగనెక్క_వు. 

రంగులు వేయుటకు "పూర్వము "వానిని 

ద్రావకోపాధులతో నుడక వేయవలెను, 

ఇందుకు చుఖ్యముగ వాడంబడునది కర 

కాయల కషాయము. కరక్కాయ నీటి 

లోనాన్సిన నూలుబట్టలుగాని నారవస్తు 

వులుగావి కారప్పురంగులలో నుడక వేసిన 

యెడల రంగులు చక్కంగనంటును. ఉన్ని 

కంకు పట్టున కీ రంగుల నాక్షర్షించుశేక్తి 

యెక్కు.వగలదు. రంగుల నెక్కువదీ వీ 

మంతముగం జేయుటకు, ఉన్ని బట్టలను 

పట్టుబట్టలనుగూడ సబ్బుతో నుడక వేయు 

దురు* లేదా కొంచెము (చావకముల 

నైనను గలిపెదరు. ఈ రంగులు సామా 

న్యముగ సబ్బునకువెటియవు కాని యెండ 

శెండినప్పుడు చాలవటకు వెలిసిపో వును, 

గొట్టి బట్టలకంటించును. నీలిమందు | (క్రి సోపొధికరంగులు (Adje6liTe or mor- 

ద్రావకపురంగులలో నొకటి, 

ద్రావకోపురంగలవలె నీటిలో కరౌడి' 

| ౨౩౨ 

dant dyes) :-ఈ ర ంగులయొక్క- స్వభావ 

మునుగూర్చి పైని వాయంబడినది, బట్టల 
ఎ లు 

ను పాధులలో నుడకవేసినప్పుడే యీ 



రాం క అద్దకము | [సం, ౨. 
“ | రుం 

రంగులు ఛాశ్వతముగనుండును. మజీయు 

నివి _(డ్రావక్టములవలె పనిచేయును 

కావున వీని యుపాధోలు భస్మముల 

(Metallic oxides) నిచ్చెడి పదార్థముగ 

నుండవలెను, (చావకములు భస్మము 

లతోంగలిసి లవణములగును, (దానక్ష 

వకృతిగల సోపాధికరంగు లుపాధుల 

యందుంగల భస్మములతో సమ్మేళన 

ములై లనణ (Salt) (పకృతిగల రంగు 

'లేర్చడును, సోపాభికరంగు లన్ని విధములగు 
వ్యస్ర్రములకును వేయవచ్చును, స్వభావ 

సిద్ధములగు రంగులలో నవేశములు సోపా 

ధికములే, మంజిష్ట, చిజు వేరు, పతంగి, కిరి 

మింజి మున్నగునవి సోపాధికములు, కల్పి 

తపురంగులలో “టిర్కీ"యెరుపులు” “అవి 

జరీనురంగులు” లోనగునవిసోపా ధిశ్రములు. 

(శ్ర నిరుపాధిక రంగులు (Substantive or 

direct dyes) ఏ... ఈరంగులను గూర్చి 

కూడ పైని (వాయంబడినది. ఈరంగులు 

నూలుబట్టలకుంగూడ, ఉపాధులు "లేకయే 

వేయ వచ్చును. స్వభావసిద్ధములడు రంగుల 

లోను, కల్పితపురంగులలోను నిరుపాధిక 

ములుగలవు, ఇషియన్ని యుసామాన్యముగ 

నీటిలో కరగును. అందుచేత బట్టలకు 

ౌచ్చుతగ్గులులేక రంగులు వేయవచ్చు 

ను ఇవియన్నియు నెండకు వెలి 

యకపోయినను కొన్ని రంగులు (చావక 

ములుగాని వొరములుగాని. సోకినప్పుడు | 

:కిర 

చెలిసిపోవును, "శీమిముగ నీ రంగులు 

= బట్టల శెక్క_కుండుటనకై యీ రంగు 

లతో సాభారిణముగ కొన్ని మందపదార్థ 

ములను గలిపెచరు. ఉప్పు,టంకము,సోడా 

పొడి, సబ్బులోనగునవి యిట్టి సాహాయ 

పదార్థములు. ఇని యాలస్యముగ ంబక్టైడీ 

రంగుళ్రీను త(రపెట్టుటకును, త్వరితముగ 

నెక్కె_డిరంగుల నాలస్యముగ నంటునట్లు 

చేయుటకును, ఉపయోగించును, ఈరం 

గులు కలుపుడు నేతలక్స(పట్టు, ఉన్ని కలిసి 

నవి లేకనూలుపట్టుకలిసినవి) గూడవేయ 

వచ్చును. కల్పితపు రంగులలో “కాంగో 

యెరుపు' “జెంజీను రంగులు” ముఖ్య ము 

లగు నిరుపాధికములు. 

(ర) దోవాదపు రంగులు (Develnped 

colours) : - అద్దకములయం దుపయో 

గించెడి కొన్ని పదార్లములు బటల యొక్క. షయ” థ టె 

సంపర్కము గలిగినంగాని రంగులేర్చడవు, 

రంగులో ని చ్చెడ్ పదార్థముల కపాయము 

లతో మరికొన్ని పదార్గముల:గలిపి బట్టల 
థి వూ 

నందులో ముంచిన(గాని రంగులేర్చడవు. 

కావున నిట్టిరంగులకు దోవాదపురంగులని 

చేరుబెట్టవచ్చును. , ఇందు రెండుమూడు 

* తరగతులు గలవు. స్వభావ సిద్ధములగు 

రంగులలో. గొన్నిదోహదపు రంగులు, 

నీలిమం దిట్టి జాతిలోనిది. - “అనిలీను 

లుపు; “ఆజోరంగులుగిమున్న గు కల్పి 

గరి తలని సంబంధము 
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లగు రంగులన్ని యు దోవాదపు రంగులు, 
వోహదపురంగులు ముఖ్యముగ నూలు 

బట్టలయద్ద కమునం దుబ్యాగించెడరు. 

సీలిమందు చూచుటకు, నల్లగానున్నను, 

శఈస్థీకిలోరం గు వేయుట? బనికిరాదు, 

యన నీలిమందు నీటిలోకరగదు. కరిగిన 

గాని రంగంటదు,అందుచేత రంగునేయుటకుం 

బూర్వము దానిత_త్త్వముమార్చిగుడ్డను దాని 

లో ముంచుదురు. గుడ్లను ముంచునప్పటికి 

తత్త (ము మారిన నీలిమందు రంగులేక యే 

యుండును, గుడ్డను ముంచియెండలో వేసినతరు 

వాతగాలిసోకి సీలిరంగేర్చడును. సీలిమందును 

సీటిలో కరగునట్లు చేయుట కనేక పదార్థము 

లుపయోగింతురు. అన్నశభేది, సోడాపొడి 

గంధకపుపాగలు మున్న గువ స్తువుల వాడెదరు. 

ఒకపద్ధతిలో బెల్లపునీరు, తవుకు; సున్నము, 

సోడాపొడి సీలిమందుతోం గలిపి మురగ 

బెక్టిదరు. ఇట్లు మురిగినరంగు పీరు బూడిదే 

రంగు. గలిగియుండును. ఈ నీట్టిలో బట్టను 

ముంచి గాలిలో నారవేసిన యెడల నిగనిగ 

లాడుచు నీలిరంగువచ్చును. 

అనిలీను నలువు (101106 black):- అని 

లీను సీటివలె స్వచ్చమైన ([ద్రవపదార్థ మని 

యిదివరలో (వాసియుంటిమి. ఇది (పాణ 

గలిసి అనిలీను నలుపను 

అనిలీను [పాణవాయువుతో. 

ఏల 

వాయువుతో? 

రంగగును, 

గలియుటకు కొన్ని వాహకము లవసరమై 
యున్నవి. అనేక్ష వస్తువులు "వాహక ములుగ 

" నీటిలో 

నుపయోగించు చున్నారు, మైలతు త్ర మిట్టి 

సాహాకములలోనోౌకటి. సులత్తు తపు నీటిలో 

బట్టనుముంచిన శృరువాత సేంగ్ధసీటిలోముంచి 

ఎండ వేసినప్పుకుగాలిలోనీన్న ప్రాణ వాయువు; 

అనిలీనుతో సంయోగమునొంది నల్లనిరంగు 

బట్టల కెక్కు_ను, ఈరంగు వేయుటకు.గావలసిన 

తవ్పీళ్లు స్టలాంతరములో (వాయంబడును, 

(Mineral 

యై నివ్రాయం 

ఖనిజ జాతిరంగులన్ని యు 

colours) దో హాడపురంగులని 

బడినది. ఇందు ముఖ్యమైనవి యె దారు మూ 

(త్రృముగలవు, అవి యిచ్చట వర్శింపంబడును. 

క్రోమాఫ్థనుపు (Chrome yellow) వఇది 

నూలుబట్టలకు వే సెడి రంగు. ఇది వేయుటకు 

బట్టను మొదట సున్నఫు లేటలోనాన వేసి, లెడ్డు 

అసిపేటులోగాని నె నై కేటులోగాని ముంచే 

దరు. (ఈ రెండును సీససంబంధవుగు లవణ 

పదార్థ ములు. నిసము ఆసిటిక్ (దావకముతో 

గలిసి "ఇెడ్డాసిశుటనును. అశ్సే సీసమునై (ట్రిక్ 

(చావకముతో ౮లిసి లెడ్ నైంయే టగును, 

తిరిగి యాబట్టను సున్నపు నీటిలోముంచి, 

పిండిపొట్టాసియం _చెకోమేటు (Potassium 

Bichromate) నీటిలో నానవేసెదరు. 

కొంత సే సేపునానినగుడ్లన్నుకొ ంచెముశెంఖ[డావ 

కము గలిపిన నీటిలోవీండి యారవేసెదరు, 

అప్పుడు తేటయగు పసు 

ఈ పసుపురంగు వేసినబట్టను చిక్కని సున్న సు 

నుడక వేసినయెడల మంచి నారంజ 

పండువర్ణముగల రంగేర్చడును. 

ఇట్లు 

పుపచ్చరంగువచ్చును. 

శి 3A ఇ 
a Woes 
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మండరారపునర మే _ ముక్కు_బొడీనర్యను 
(Tron buff) 796 నూలుబట్టలకు మూత్ర 

ముపయోగింఛున. అన్న శేదిగలివీన సిటిలో 

బట్టలను, నానవేసి సోడాపొడినీటిలోగాని, 

నున్న పునీటిలో గా నియుడక వేసియెండ వేయుట 

వలన సీ రంగువచ్చును. ఉడకవేసిన బట్టలను 

చేరుగ నెండవేయుటకు బదులుగ కొన్ని తరు 

ణ౭ముల చలువసున్న ములోంగూాడ నుడికించి 

తరువాత నెండ వేయుదురు. అప్పుడు బట్టలకు 

ముక్కుపొడి రంగుపట్టును. ఈ రంగుతుకుట 

వలన గాని యెండ వేయుటవలన గాని వెలియదు. 

కాని (దావకములు సోకినప్పుడ్యు నిలువదు. 

ప్ర వీయను నీలి (07059120 blue) :- ఇది 

యిన్ని విధములగు బట్టలకును పనికివచ్చును. 

పట్టుయొక్క తూనిక హెచ్చించుట కీ రంగు 

వేసి వర్తకులు మోసముచేయుదురు. నూలు 

బట్టలకును పట్టుబట్టలకును ముందుగ పైనిం 

-జెప్పినరీతిని మండూరపురంగువేసి తరువాత 

సీలివేయుదురు. నీలివేయుటకు మండూరపు 

రంగుబట్టను “పొటాసియం ఫెరోస యనై డ్” 

(Potassium ferrocyanide) లను లవణ 

మును శంఖద్రావకమును గలిపిన నీటిలో 

నుడక వేయుదురు. _ నీలిరంగు ముదురుగ పడ 

వ లెనన్న నిట్లు రెండుమూూ(డు పర్యాయములు 

చేయవలెను. ఉన్ని కీ సీలివేయుటకు ముం 
దుగ మండూరపు రంగువేయ నక్కలేదు, 

పొటాసీయం సెరోసయ నై డ్తో గంధక 
(దావకమును గలిపి సిటిలో క్రరగించి ఉన్ని 
» 

"పరక 

నందులో వేసి (క్రమముగ నానీటిని కళపెళ 

కాగనిచ్చెదరు ఇట్లు కొంత సేపుడికిన తరు 

పె కిదీసి నీటిలో జూడిం 'చెదరు, 

రంగును మిక్కిలి ,దీ పీమంతముగా( జేయుట 

కుడుకుచున్న ప్పుడు తగరపునీరు (తగరమును 

ఫంఖ[దావకములో. గరగించి నీటిలో గలు 

పుట-(StAannous chloride) కొంచెము గలి 

'పెదరు. (ప్రవీయనునీలి సామాన్యము? పక్కా. 

రంగై నను మో రములుసోకిన ప్పుడు "వలీయును, 

నూంగసీను బ్రౌను 

ఇద కొంచె మించుమించుగ నమూంసము 

వర్ణము గలిగియుండును. ఇది ముఖ్యముగ 
నూలుబట్టలకు వేయుదురు. కదాచిత్తుగ ఉన్ని 

కిని, పట్టునకును వేయు చున్నారు. ఈ రంగు 

వేయుటకు బట్టలను “మాంగనీను క్లోరెడు” 

(Manganese chloride) అను లవణము 

గలిపిన నీటిలోముంచి తరువాత సోజణాూమెర 

మును (Caustic 8044) చలువ సున్న మును 

గేలిపిన నీటితో నుడక'వేయుదురు. 

* ఉపాధులు 

బట్టలకు రంగు లంటుటకులగా నుపయో 

గించెడి కసటు వస్తువు లుపాధు లనవచ్చునని 

యిదివరలో (వాసియుంటిమి. ఇవి రెండు విధ 

వాత ఉన్నిని ప 

(Manganese brown): 

ములు, ఖనిజ సంబంధములయినపఏ కొొన్ని. 

వీనిని ఖనిజోపాధు (Mineral or inorganic 
mordants) లన వచ్చును. తక్కినవి మూలి 

కల సంబంధములు. పీనిని మూలికోపాధు 

(Vegetable “or. 0182012 mordants) లన 
ళా 
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వచ్చును. మన దేశములో పటిక, సు కారము, 

అన్న భేది మొదలగు ెండుమూూ6. డుపాధులు 

తప్ప నెల్ల ప్పుడు మూలికోపాధు కే చాడంబడు 

చున్నవి. విబేశములలో నట్లుగాక "రెండు విధ 
౧౧ 

ములగు నుపాధులను సమముగ వాడుదురు. 

ఖనిజోపాధులు-గంధక[(చావకము, శంఖ 

దా నకము, నిటి న్ లికి దా సీటిలో వీనిని గలిషి బట్టలు 

ముంచుదురు. 

సటిక':.ఇది అల్యూమినియమను లోహా 

సంబంధమగు లవణము. 

ఆసిశుటు *” 

“ అల్యూమినియం 

అను వమురియొక లవణముగూడ 

వాడుటగలదు, ఇది విశేషముగ కలంకారీ 

యద్దకమునం దుపయోగపడుచున్న ది. సాదా 

యద్దకమునందు దూది, నార, ఉన్ని పదా 

ర్థములను కసటువేయుట కివి యుపయోగ 

పడును. కాని పట్టున కివి వాడరు. ఉన్నియద్ద 

కమునందు సటికయు, నూలద్దకమునందు 

అల్యూమినియం ఆసికేటును వాడెదరు, 

క్రో మియము :- ఇది యల్యూమినియమే 

వలె హకలోవాము. ఆసిుటు సల్ఫేటు; 

కో రెడు, (కోమేటు, బై బె శోమేటు ముడలగు 

కో మియములవణము లుపాధులుగవా డెదరు. 

పటికవలె నివియు పట్టుబట్టలకుతప్ప తక్కిన 

యన్ని విధములగు బట్టలకు నుపయోగష్మడు 

చున్నవి. 

ఇనుము: -దీనిలవణము లనేకము లుపాధు 

| 
| 

పడచున్నవి, ఇందు అన్నీ భేది ముఖ్యమైనది. 

ఇడిగాక నై (శుటు, ఆసిఘేటుగాడ వాడు 

చున్నారు. పట్టుకు నలుపురంగు వేయుటకు ' 

స్ యుఫాధులే ముఖ్యముగ వాడుద్ద్యురు. 

రాగీః_మైలతు త్రము (మయూరతు త్రము) 

రాగి సంబంధమగు లవణము, గంధక (చావ * 

కములో రాగిని కరిగించుటవలన నిది యేర్ప 

డును. ఇదిగాక “కాపర్ ఆసికేటు” (Copper 

acetate-రాగిని విసీగరులో కరిగిం చుటవలన 

'నేర్చడిన లవణము) 

వాడుట గలదు. 

ఆంటిమ్ముని (Antimony) ఇది యొక 

లోహాము. సౌపీరము ఆంటిమొని సంబంధ 

మగు భస్మము. ఇది చింతపండు పులుసుతోం 

గలిసి యొక యుపాధిగ వాడంబకుచున్నదిః 

పట్టు, ఉన్ని బట్టలకు 'దీనిని వాడరు. 

తగరము .క్రగరేడు) నైటు తీగర 

గూడ నప్పుడప్పుడు 

సంబంధమగు నుపాధులు, తగరమును శంఖ్ల 

(దావకములో కరిగించుటవలన మొదటిదియు 

నె (టిక్ (దావకములో కరిగించుటవలన శెండ 

వదియు _ చేర్పడును. రంగులను మిక్కిలి 

వీ ప్టీ మంతములుగ. జేయుట కీ యుపాధులు 

వాడండుచున్నవి. త్హేజుచుగ ఉన్నికీని, 

పటునకును వీనిని వాడుదురు. నూలునకును; 
రు 

నారక్షును బశేవముగవాడరు. 

నుదాహరించిన ఖనిజో పాధులలో యా 

టై 

లుగ నుపయాగించెదరు. ఇసి యన్నివిధము | | “బట్టలను ముంచినష్టూ ఉజయుపా
ధుల యొక్క. 

లగు వ్యస్రుముల యద్దకమునరిదు నుపయో
గ | 

న ౨౨౨6 
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వుగల పడార్థముల్యుు బట్టల నంటియుండును. 
థి ర ‘ 

ఇవి రంగుపదార్థ ముల యందుంగల రాగభాగ 
nt 

యుండు 

నట్రువేయును. ఇదియే యుపాధులయొక్క. 

ముఖ్యో చ్లేశ్యము. 
మూలికోసొథులు ఇందు ముఖ్యమైనవి 

“ఏసీలు” (ACeti6 261d), చింతపండు పులు 

€ 

- ముల నాకర్షించి (బట్టల కంటుగ్ోొని 

ను నిమ్మ కాయలరసము, కరక్మా-యలు, 

కాచు, డివిడివిగింజలు లోనగునవి. ఇవిగాక 

కొన్నిచెట్టయొక్క. చెక్కులు, బెరడులు; పూలు 

గూడ వాడుకలోనున్నీ వి. మయూలికోపాధుల 

యొక్క. సొరములను నండి తీసి సీసాలలో 

నమ్ము చున్నారు. ఇందు మూలమున వని 

వాండ్రశ్రమ తగ్గును. అందుచేత మన చేశ 

ములో దొరశెడివస్తువులు సయితము విదేశ 

ములనుండి సారరూపమున దిగుమతి చేయ; 

బడుచున్నవి. కొన్ని తైలములు మూలి 

కోపాధులుగ వాడుచున్నారు. ఇందు ముఖ్య 

మైనది “టర్కి మెరుపునూని” (TUrkey- 

red-0il). ఆముదముతో గం భకచావకమును 

గలిపి యుప్పునీరుపోసి కలియ (జెట్టుటవలన 

పై లేల మేర్చడును. ఇది ముఖ్యమ్ముగ నూలు 

బట్టలకుఐరుపురంగు వేయుటకుప యోూగపడ్మును, 

టర్కీ యొరుపనునది యొక యెరుపురంగు చేరు, 
ఈరంగు వేయుట కుపయోగింతురుగాన దీనికి 
టర్కీ-యెరుపు నూనెయని చేరువచ్చినది, 

బట్టలయొక్క. స్వ భావమునుబట్టి యుపా 

ధులు వేయుపద్ధతులు మూరుచుండును. ఉపొ 

ధులత త్త స్రమునుబట్టికూడ పద్ధతులువూరును, 

ఉన్నిని కసటువేయునప్పుడు కొంచెము 

ఉపాధియు, నెక్కువసీరునుగలివి ఉన్ని నందు 

లో నుడకవేయవలెను. ఉపాధులు చక్కగ? 

బట్టుటకు కొన్ని తరుణముల సహాకారవ స్తువుల 

నుపాధులతోగలిపెదరు. గంధక [చావ 

కము, చింతపండు పులుసు, పులిమజ్జగలోనగు 

నవి ఉన్ని కసటునందు పయోగించెడివ నువులు. 

పట్టును కనటువేయుటకు నుపాధులలో నుడక 

వేయనక్కర లేదు. చల్లని సిటిలో నే చక్క 

నంటును. నూలునుగాని, ,నారవస్తువ్రులను 

గాని కసటు వేయుపద్ధతులు రంగునుబట్టియు, 
రంగోలయొ క్క. కాంతినిబట్టయు మారు 

చుండును. పటిక్షను, కాంతిగల ెరుపు 

వేయుట కుపయోగింతురు. తగరపు సంబం 

ధములగు నుపాధులు రంగులను దీ ప్పిమంత 

ములుగ జేయుటకు వాడుదురు. ఇశ్తే మైల 

తుత్తము, అన్న భేది, మూగరంగుబు వేయుట 

కుపరఠో గపడును. 

* రంగులబువేయుటకు పూర్వము చేయవల 

సినతంతు బట్టలయొక్క. స్వభావమును బట్టి 

యుండును. ఉన్నివస్తువులన్నియు మౌరము 

లలో నుడకవేసి వానినంటియున్న మూాలిన్య 

ములను దీసి వేయన లెను, పట్టుబట్టలను సబ్బు 

లోనుడక వేసినగాని వానినంటియుండు కొవ్వు 

జిగురు మున్నగు జంతుసంబంధమగు దుర్వా 

సనవ స్తువులుపోవు. నలుపురంగులు వేయు 

నష్పుడు నూలు చలువ  చేయునక్క-_ర లేదు. 

కాని లేతరంగోలుగాని మిక్కిలి కాంతిగల 

ఎ౨కిళొ ౮ 
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రంగులుగాని వేయుటకు నూలుబట్టలనుచలువ 

చేనితీరుదురు. నూలుగుడ్లలు, ఉన్ని గుడ్డలు, 

ఉల్లాసీ దాలు (పడుగుకునూలు పేకకు 

ఉన్ని) రంగులు వేయుటకు ఖూర్వము సాపు 

చేయుదురు. నూలుబట్టలు సామాన్యముగ 

కసటు వేయుదురు. సాధారణముగ ఉన్నిబట్ట 

లను పట్టుబట్టలను కసటువేయ నక్కజు లేదు. 

రంగులు వేయుటకు. బూర్వము బట్టలను కసటు 

వేయుట సామాన్యాణచారము. కాని రంగు 

లను ఉపాధులతో, గలిపి యొకేమా రుడక 

వేయుటయు, రంగులలో నుడకవేసిన తరు 

వాత బట్టలను కసటు వేయుటయుంగాడలోలదు 

రంగులు చక్కగ బట్టుటకు చల్ల నిరంగు కహా 

యములో బట్టలనుముంచి (క్రమముగ నుడకం 

'బెట్టుదురు. సాథారణముగ పట్టుబట్టల యద్ద 

కములో రంగుకపూోయము వేడిగనుండనక్కణుి 

లేదు. పాళ్చాత్యులిప్ప్తుడు కల్పితపురంగులే 

"వేయుచుండుటవలన నవివేయు ఊోగము 

లొాకటి శండిందుదెలిపెదము ° 
? 

నూలుబట్టలకు అనిలీనునలుపు (దోహా 

దపురంగు వేయువిధము;-- 

నవాసారము 7 10 పాళ్లు, 

సోడియము న్లో లేటు 103 ° 

మైలు తు త్రము 10 » 

రంగుపడార్థమ్ము (అని లీను 

మహో(డొన్లోరెడు “కిక్ » 

౨౨౯ 

అనిలీనునూ నెయధోచితటు 

9 నీరు ° 
J 

ఇవి నలుపువేయుటకు. , గావీలసిన వివిధ 

వ స్తువులపాళ్లు. నవాసారమున్మూ సోడీయము 
కోశేటునుగలివి కొంచెమునీటిలో కరిగించె 

దరు.తరువాత (ప్రక్యేకముగ మైలుతు త్తమును 

కొంతనీటిలోను;రంగుప దార్థమును మరికొంత 

సీటిలోను వేశ్వేజుగ కరిగించి దీని పులుపు 

విరుగునట్టు _అనిలీనునూనె. (42126 ల) 

గలుపుదురు, ఇవియన్ని యుంజక్కంగచల్లారిన 

తరువాత నవాసారమునీరు రంగుపడార్థ 

ముతో గలోసి యటుమోంద మైలతు తేము 

నీరుగూడ నందులోంయబోసి చక్కగ గలియం 

బెట్టుదురు. ఈ మి(శణములో కావలసిన 

నీరంతయు.బోసి బట్టలను ముంచి యొకపూట 

యెండ వేయుదురు, ఇప్పటికి రంగు పూర్తిగ 

బట్టునుగాని బట్టకు నిగనిగరాదు. ఇందులకు! 

గాను పొటాసియం బై (క్రోమేటు (10 పాళ్ళు)' 

సోడాపొడి (5 పాళ్లు ఉప్పు (5 పాళ్లు) వేయి 

పాళ్ళ సీటిలోం గలిపి యోనీటిలో రంగు వేసిన 

బట్టల నుడిక వేయుదురు. 

200 రీస్ 

ఉని బటలకు అఆకుపచరంగు వేయుట;- 
య" WN 

మూూా(డు తానులకు,అనయణగా రమారమి రెండు * 

మణుగుల యెత్తుగల బట్టలకు రంగువేయుట 

కీ క్రిందంజెప్పిన వస్తువులు కావలయును. 

పటిక కి ఏెసెలు. 

పీలివుందుసారము ry 



% 
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" ముంచవలెను, ఇట్లు 

క్ల నేం. ౨౨. భా. అ ద్ద క్ ము [ 

వీ కి కుఆసిడు ( తి అరపీస్కె _ ఇంతవరకు నద్దశాంశములు. చక్చింసంబడి* 
నా. Gs 

గంధక ద్రావకము పావుశేరు.. , | నవివ ర్తకస రీలో చామాళ్యముమోంయరంగులు 

* ఈ వస్తుశ్రేలశు రమార్శమి ' 50 కుంచముల 

నీటిలో గలిపి బ్ట్టల నా నీటిలో నొశగంట 

కాలముడక “ వేసినయెడల, ఆకుపచ్చరంగు 

బట్టలకు పట్టును, 

పట్టుబట్టలకు నెమలి మెడరంగు (మైల 

తు త్తమురంగు) వేయుపద్ధతి: 

గంధకద్రావకము అరేరు, 
రంచుపొడి (మెథిలీనునీలి) శేరు, 

ఈ శెంటిని సీటిలోం గలిపి నులి వెచ్చగ 
నుండగ బట్టలను నానంటబెఓ ట్టుదుర్చు, ఈపాళ్ళతో 

80 పౌనుల పట్టునకు రంగు చేయవచ్చును. 
నూలుబట్టలకు వంగపండుపనువు (శోము 

పసుపు వేయువిధము:.___ 
ఇది ఖనిజసంబంధమగు రంగు. మూ(డు 

మణుగుల యెత్తుగల బట్టల క [కిందం జెప్పీనం 
వస్తువులు గావలసియుండును, 

లెడ్ అసికేటు శేరునకు రెండు పలముల 
చొప్పున నీటిలోంగలిపి బట్టలనందులోముంచి 
తరువాత సున్న పు కేటలో జాడించ్చిన పిమ్మట 
నాలుగుకుంచముల నీటిలో నరవీసొడు పాటా 
సియము బె(క్రోమేటు. గలిపి యాసీటిలో 

నాలుగు పర్యాయములు 

ముంచిన యెడల చాలును. గన్నేరు నువ్వు 
రంగు రావలెనన్న కొంచెము శంఖ(దావ 
కము, గలివీన నీటిలో నొకటి "చెండు పర్యా 
యములు ముంచవలెను, 

వేయునప్పు డుఫయోగించెడి పరికరములు 

పదార్థ ములయొక్ష్క.యు, రంగులయొక్క యు, 

తత్త (ముల ననుసరించి యుండును. వానిని 

గూర్చి తవ్సీ ళ్ళు చర్చించుటకిక్కడ నవకాశము 

చాలదు కావున సంజేపముగ సూచింప 

బడును, ' వ ర్ల్వకసరిలో చాలవణికు పట్టును, 

ఉన్నిని కసటువేయకుండగనే రంగులు వేయు 

దురు, నూలుబట్టలను నారషన్తువులను రంగు 

లువేయుటకు. బూర్ళము కసటు వేయుదురు. 

రంగేలువేయుటయం దుపయోగించెడి సీటీ 

విషయమై యద్దకములవారు చాల శ్రద్ద(దీసి 

కొనెడరు. ఏలయన తజుచుగ నీటిలో కరిగి 

యున్న పదార్థములవలన రంగులు చెడిపోవును. 

లోవాసంబంధమగు పదార్థములు (అన్న భేది 

వగయిరాల్తు) కరిగియున్న యెడల నట్టి నీటిని 

వాడుక చేసినప్పుడు మరాగరంగులేర్పడునుగాని 

డీ _ిమంత్మేములగు రంగులుపట్టవు. ఇశ్తు నీను 

సున్న ముగూడ్న సీట్రిలో కరగియుండవచ్చును, 

ఈ కారణములనుబట్టి యట్టినీటిని వాడుటకు 

పూర్ణము వర్ల కారులు యు క్రమగు మార్లము 
లచే శుభ్ర ముచేయుదురు. రంగులు వేయుట 

కిధివరలో కొయ్యతోొట్ల నుపయోగించెడి 
వారు. కాని యిప్పుడు సామాన్యముగ నినువ 

తొట్లలో రంగులు వేయు చున్నారు. 

రంగులువేయయబడు వన్ఫు్ణలు మూండు 
స్థీతులలోనుండేవచ్చును, ఘుడివ స్తువులను వకి 

చరత క 
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వడకకపూర్వము వీచుగనుండినప్పుడే రంగులు 

చేయవచ్చును. లేచా, వడికిన' నూలునకును 

వేయవచ్చును, చేసినతరువాత బట్టలకు "వేయ 

వచ్చును. అద్దకపు పద్ధతుల్యునాడ తప్పీళ్ళలో 

సీపదార్థి ్థీతినిబట్టియుండును. రంగులకును రం 

గులువేయువ స్టువులకును సంపర్కము గలు 

జేయుటకు రెండు మార్ల్షములున్నవ్మి రంగు 

కపూయములో వ స్తువులనుముంచి రంగు, బట్ట 

కంతయు సమముగ బట్టువటికు రంగులో 

ద్రిప్పుచుండవెను, 'లేదావస్తువులనుతొట్లలో 

స్థీరముగనుంచి రంగు కసాయమును బట్టల 

కంతయు సమముగనంటునట్టు (ప్రసరింపజేయ 

వలెను, యంత్ర సాహాయ్యమువలన సీ రెండవ 

పద్ధతి సాధ్యమగును. వస్తువులను వీచుస్థితి 

లో (వడకక పూర్వము) నద్దునప్పుడీ పద్ధతి 

నవలంబించెదరు. నూలునకును నేసినబట్టల 

కును రంగులు వేయునప్పుడు మొదటిపడ్డ తి 

ప్రకారము వేయుదురు. 

పీచులయద్దకము :---ఉన్నిన్ని. పర్తి ని 

కొన్ని తరుణముల వీచుస్థితిలోనే యద్దుదురు. 

ఇందులకు మూతలేని కాగులలో పినినుంచి 

రంగు కహాయముంబోసి యుడకంబెక్టైదరు. 

రంగు చక్కలనంటుటకు విరామములేకుండ 

కలియ 'బెట్టుచుందురూ అయినను సాధా 

ణముగ కొంతవీచు జడలుగట్టి రంగు హౌచ్చా 

తగ్గులుగం బట్టును. అట్లుగాకుండ జేయు 

టనై_ వేడిగనుండు రంగుకపాయమునే వీచు 

గుండ యం|క్లే సహాయమువలన (ప్రసరింప 

'జేయుదురు. ॥ 4 

నూలద్దకము ఫంానూలనంగా ప త్తినూలే 

కాను 

నూలు (పురి? శ్థూడ నిశీదులోం చేరును. 

నూలుకు లాడీలుగాకాని (నూల్తు, పిళ్లు 

శర 

మగ్గముమిోంద నెక్కించిన తీరువాతం గాని 

రంగు వేయుదురు. లాడీలకు రంగు వేయు 

జొవీనటువంటి" 

తొట్ట నుపయోగింతురు. ఈతొట్లు రాతితోం 

గాని తొయ్యతో కి గాని కశ్చైదరు. తొట్లలో 

రంగు కసాయమునుంచ్చి నూలును పట 

ములోంజూపినరీతిని కొయ్యలనుండి (వేలాడ 

గశ్చైదరు. తొట్టను రంగు కషూాయముతో 

నింపి లాడీలనందులో ముంచెదరు. రంగును 

నురగం బెట్టుటకు పటములో జూవినటువంటి 

యొక గొట్టముద్యారా యాపిరిని బంపెదరుం 

ఈ గొట్టము తొట్టయడుగు భాగమంతయు 

నప్పుడు కి-వ పటములో. 

వ్యాపించుటచేత గొట్టముగుండ (పవహించెడి 

యావిరివేశిమికి రంగుకాగును. రంగుమరుగు 

నప్పుడు లాడీలను (కందు మిోాదుజేయుదురు. 

ఇందువలన రంగులు హెచ్చు తగ్గులు లేక 

చక్క నంటును. అద్దకముపూ ర్రియైన తరు 

వాత లాడీలను నీటీిలోంజూడించి యావిరి 

చేడిమిచే నారవేయుదురు. 

మగ్గమువిందనుండంగనే నూలుకు రంగు 

వేయవచ్చును. ఇందులకు నిర్మించిన తొట్లు 

పడుగంతయు దూరుటకు తగినంత వెడల్పుగ 

నుండును. వరుసగ శెండుమొదలు “నాలుగు 

తోొట్టవరకుండును. మగ్గములు కవ్పీలమోాంద 

శి ౨౮౧ ఇ 
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యొక తొటిలో *ముంచుటకు. బూరరిము 
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మగము నంటియుండు. ఢంగు నీరంతయు. 
౧ 

బోన్రటకు నీటిని పిండు యం(తముండును. 

. 

తజలుచుగు నేసినబట్టలకారంగులు "వేయు 
దురు. సాచారంగులన్ని యు బట్టల కే వేయు 
దురు. ఏలయన వ్యష్టిరంగులన్ని య నొక 
పర్యాయము వేసినవో నంటును. బట్టలకు 
రంగువేయుట యందు శెండుపద్ధతులు ఇ వాడు 
కలోనున్నవి. బట్టలను మడవకుండ వెడల్పు? 
దూలములపె మై_జుట్టి యాదూలములు తిరుగుట 
వలన బట్టవిడిపోయి రంగులోమునిగి యంత్ర 
సాహేయ్య మువలన మరియొక్ష్య దూలముపై 

జుట్టుకొనును. ఇందున కుపయోగిం చెడి తొర్ర 

తరత ఎ వటం త కా జంవాత లాటా దాదా భనకు 

రంగులో ముం చుట-___వీండుట._ఈ పనులు 

నాలుగు 'తొట్టున్న యం(త్రములో నాలుగు 
aa) 

పర్యాయములు జరుగును, అప్పటికి రంగులు 

చక్కగ నంటున్ల. 

యొకటి కి.న్ల పటములో. జూపంబడినది. ఈ 
తోట్లు కొయ్యతోగాని యినుముతో గాని 
చేయుదురు. ఈ పటములోంజూవీన తొట్టి 
యొక్క_ కడుపులో చిన్న చక్రములవలెనున్న ది 
కవ్పీలు, బట్ట వాని మాందుగ జారునప్పుడే 
కళ్చీలుగూడ తీరుగును. తొట్టియొక్క వె భాగ 
మున రెండువంకెలవంటి చేశులును, హానికి 
తగిలించిన యిరుసులకై 6 జుట్టుకొనియున్న 
బట్టచుట్ర్టయు జూడనగును, + బెట్టుతప్పించి 
నప్పుడు కుడియరీరుసుపై వైంజుట్టుకొనియన్న బట్ట 

“త ౪ 
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(కనుముగతొట్టిలో,బ వేశించియందున్న కవ్పీల 

మోదుగ నెడవు యిశుసు పై c 'జుస్టుకొనును. 

తిరిగి మరం దివ్పీనప్పుడు ఎడమ యిరునుపె 

నున్న చుట్ట విడిపోయి తొట్టిలోనున్న కవ్పీల 

మోదుగ కుడియిరుసుసె (జుటు కొనును, ఇటు 
0 రు ౧౧ 

చతిబట్టయు "చెండు పర్యాయములు రంగు 

కపషూాయములో ముంచంబడును. సా డ్ధారంగుల 

కన్ని టికిని "రెండుప ర్యాయములు ముంచిన 

జూలును, రంగులు వేసినబట్టల నీటిలో జాడించు 

టకూడ యం(త్రసాహాయ్యముననే జరుగును, 

బట్టలను నిలువునవుడిచి యద్షవచ్చును. 
తు ద్ 

ఇందుకు తానులయొక్క... కొనలను ఒకదాని 

కొకటి వదులుగ కుట్టి పెద్ద మోకువలె( జేయు 

దురు. ఇట్టియద్దక ములో నుపయోగించెడి 

తొటు పెనిజూపిన తొటికంకు ాదవిగ 
౧౧ రా (A) టు 

నుండును, పై నింజెప్పీనరీతినేగుడ్డలు క ప్పీల మోద 

రంగు కషూయములోముంచి, తరువాత నుతు 

కుటగూడ యం[త్రసాహాయ్యమువలన నేజరుగు 

ను. రంగులువేయుట పూ ర్తియెఖ" తరువాత్ 
బట్టల నెండ వేయుట గూడ యిం(త్రములతో నే 

చేయుదురు. ఇందుకుగాను 

తూరలుచేసివానిప్రై నిబట్టలుచుట్టుకో నులాగుం 

జేయుదురు. తూరలగుండ నావిరి (బసరింప( 

జేయుటనలన నవి త్వరలో వేడెక్కును. శు 

వేడిమికి వానిపై నున్నగుడ్డలు నీళ్ళ కాలము 

లోచే యారును. 

"చెదయినుప 
ది 

శాత్రుచర్చ 
రంగులనలా నేమి ? అవి యెట్టుగలుగు 

~ 

చున్నవి ? బట్టలకు రంగులు వ్రేయునప్పుడేమి 
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జరుగుచున్నది ? అన్ని“ రంగులును అన్ని 

బట్లలకెందుల ,కెక్యను! కొన్ని ఖ్రట్టల కుపాధు | 

"లందునకు. గావఖెను ? మున్నగు (పశ్నలకు 

జ వాబులురావలసియున్న వి. శి 
° 

ప్రపంచము నందుంగల వస్తువులలో రంగు 

గలవికొన్ని; రంగులేనివికొన్ని. ఈ భేదమెట్లు 

గలుగ 1 స లుగుచున్నది లేజస్తత్త్వ శోధనలనుబట్టి 

నో 5 అర్య శాశ్రుజ్ఞలిట్లు సిద్ధాంతీకరించిరి. సూర్యకిరణ 

ములు మనకు అతెల్లగం గనపడుచున్నవి. 
౧౧ . 

కాని నిశృయములో చేడు రంగులయొక్క- 

మి(శణమునలన సూర్యకిరణములకు "తెలుపు 

వచ్చినది. ఊదా, స్, మబ్బు, ఆకుపసరు, 

పసుపు, వింగళవర్య్యము? ఎరుపు; అను నేడు 

రంగులు సూర్యకిరణములయందిమిడియున్న వి. 

కొన్ని నస్తువు లద్దమ్మువ ల సూర్యకిరణముల 

యం దిమిడియున్న రంగులనన్నిటిని (పతిబిం 

బింపంజేయును, అందుచేతనిట్టివస్తువులపై (బడి 

పసరించు కిరణములన్నియు. చెల్ల గనుండును.* 
WW 

౧౧ 

ఇట్లు అన్నిరంగుల కిరణములను (ప్రతిబింబించు 

వస్తువులు గాజువలె కేటపదార్థములయినచో 

నన్ని రంగుఖుగC గాన్పించును, "తేటవస్తువులు 

గానివో తెల గం గాన్సించును. కొన్ని వస్తు ట్ల టు 

వులలో రంగుకిరణములు వారించును. పైనిం 

జెప్పిన ఏడురంగుల కిరణములును హరించిన 

యెడభ వస్తువులు నల్ల గనుండును. లేక కొన్ని 

రంగులు మా(త్రము హరించినయెడల వస్తువు 

లకు (ప్రతిబింబించిన కిరణముల రంగుండును. 

ఎఅని వస్తువులన్నియు నాజురంగుల కిరణము 
€౨ి ఆశాల జ 

ళో 



ఛా౩ం అద కము 
A 

[సం, _9 

లనువారించి యెజుఫు కిరణములను మా|త్రేము 

ప్రసరింపం జేంసు నూ ఇక్షు యూఃదావస్తువ్రీలు 

థదాకిరణములనే . మాకశ్రటు (పసరింపం బేసి 

శ్రక్కినవానినన్ని టిని పహారించుకొనును. కాని 

కొన్ని వస్తువు లన్నికిరణములను హరించుట 

,యు, కొన్ని కొన్ని విధములగు కిరణములనే 

హారించుటయు మరికొన్ని వస్తువులే కిరణము 

లనుహరింపక యన్నిటిని (ప్రసరింపం జేయు 

టయు, నెట్లువాటిల్లైనను నంశము మా(త్రము 

వేదాంతమే, క 

రంగుగల వస్తువు లన్నియు రంగులు 

వేయుట కుపయోగించునా ? ఎజుపు వేయుట 

కన్ని యెజ్జనివస్తువులు పనికివచ్చునా ? పనికి 
రావు. ఈ వ్య త్యాసమెట్లు గలిగెనని యడుగ 

వచ్చును. కల్సితపురరఇగులు (తారురంగులు) 

విరివిగ వెలసిన తరువాత రసాయన శాత్రుజ్లు 

లీప్రశ్నకు ను _త్తీరమిచ్చుటకై య నేకపరిశోధ 

"నలుజేసి కొన్ని వాదముల నుపపాదించిరి, 

రంగులని చ్చెడి గుణము పదార్థములయొక్కం 

రసాయనిక తత్త్వమును (Chemical consti- 

61t10n) బట్టియుండునని శ్వా స్ర్రజ్ఞలు చేల్చిరి, 

వస్తుతత్త్వ విచారమున రసాయన శాస్త్రము 

పరమాణు వాదషునే (Atomic theory) 

యామోదించు చున్నది. ఈ మతమువారికి 

వస్తువు లన్నియు నణు సముదాయయములు, 

అణువ్లు (Molecule) పరమాణువుల (Atoms) 

సముదాయము. అణునిరూపణమును (Mole- 

cular structure) బట్టి రంగు లేర్చడునని వీరి 

మతీము. రంగులి శడిప దార్థములలో నియ భా 

రము (Molecular weight, సాచ్చినకొలంది 

రంగులు మూరుచుండును. మిక్కిలి తక్కువ 

బరువుగల యణువులుగల రంగుపదార్థృ ములు 

పసుపుగను, అణుభారము హపాచ్చినకొలంది 

నాపదార్థమునుండియె వీంగళుర క, ఊదా, 

నీలిరంగు లేర్చ్పడు ననియు, (పత్యతుముగ. 

జూపీరి. రసాయన సమ్మేళసము వలన నణు 

భారము హెచ్చించవచ్చును. అసలు పదార్థ 

ము రంగులేనిడై నను కొన్ని 'యణువులం జేర్చి 

దానిని రంగుప దార్థముగం జేయవచ్చును. 

ఇట్టి యణువులను రాగదాయకములని చెప్ప 

వచ్చును. రాగదాయకము లై చాజుకంళు 

నెక్కు_వలేవు. రాగదాయ కాణువులు లేని 

పదార్థములు రంగుంగల వై నను రంగులు వేయు 

టకు పనికిరావు. ఒకేరంగు అన్ని విధములగు 

వస్తువులకు చేకరీతి నెందుకుంబట్టదు ? సామా 

న్యముగ ఉన్నికిని పట్టునకును బటినన్ని రం 

గులు నూలునకుప ట్టను. ఈవిషయము. "జెలిసి 

కొనుటకు ముందు రంగులయొక్క స్వభావ 

మును, రంగులు వేయంబడు బట్టలయొక్క- 

స్వభావమును కొంత చెప్పవలసి యున్నది. 

రంగుపదార్థములు శ్లెండువిధములుగనున్న వి. 

కొన్ని (చావక స్వభావము గలవి. మరికొన్ని 
తార స్వభావము (Acid Basic) గలవి. 

జంతుసంబంధ మగు పదార్థ్భములలో (ఉన్ని, 

పట్టు) కొన్ని (చావక స్వభాభముగలవి. మరి, 

| కొన్ని తారన్వభావముగలవి. ఇట్టి సందర్భ 



శ 
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ములలో (దావక స్వభావముగల రంగులు 

వారస్వభావముగల వదార్థములకు చప్పున 

పట్టును. అశ్షే తూరస్వభావముగలి రంగులు 

దావకస్వ భావముగల పదార్థ ములకు వెంటనే 

యంటుకొనును, 

రంగులు బట్టల కెందున కంటుకొనవలెనను 

విషయమై రెండు మూడు నాదముఖ్రున్న వి, 

ఇందు మొదటిది “మిగ్రణవాదము” (Me- 

chanical theory), రంగు క పాయములోబట్ట 

లను ముంచినప్పుడ్ను రంగుయొక్క యణున్రలు 

బట్టల దారముల యందుండు మిక్కి-లీ సన్నని 

జెజ్జములోనికి(జొచ్చి యచ్చ టంజిక్కి_కొనియుం 

డునని (అనలా న్నేదెనవస్తువును నీటిలో 

ముంచినప్పుశు నీ రావస్తువునంటినట్లు 

రంగులు బట్టలకంటు కొొనునని యా 

మతీమువారి యభి(పాయము. అప్పుడు రంగు 

లన్ని బట్టలకును సమానముగ  నెందుకు బట్ట 

వని యడుగ వచ్చును. అన్ని దారములయం 

దుండు బెజ్జము లొ శేరీతిని యుండ్యవ్ర. ఉన్ని 
దారమునందుంగల బెజ్జిములకును నూలుదార 

మునందుఃగల బెజ్జములకును భేదముగలదు. 

ఒక జాతిదారముయొక్క_ 'బెజ్జములు పెద్దవిగ 

నుండి తక్కినవి చిన్న విగావచ్చును. ఇంతియ 

గాక వివిధములగు రంగులమొక్క_ యణ 

వుల పరిమాణములలో. దారతమ్య ముండ 

వచ్చును. ఇదిగాక బట్టలనుడక వేయుటవలన 

జెజ్జములు _ పెడ్దవియె చల్ల నినీటిలో ముంచి 

నప్పుడుగాని కసట్నువ స్తువుల నోన వేసినప్పుడు 
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గాస్ చిన్నవగును. ఇరీదుచేత ను తప్పుడు 

పట్టటిరలగులు కసటు వేసినా తరువాతే నంటు 

చున్నవి, ఈ కాఠిణములనుబట్టి రంగులన్ని 

వస్తువులకును ఏకరీతిని యంట్టవని = *మీశ్రణ 

వాదులు తమవాదమును సమర్థింతురు. 

"రెండవది రసాయన సమ్మేళన వాదము. . 

రంగులు బట్టలయందుండు కొన్ని పదార్థముల 

తోలనాడి (క్రొ త్తవస్తువులేర్చ్పడుననియు, ఈ 
'యేర్చడుటవలననే రంగులంటుననియు,- వీరి 

మతము. ఈవాదము ఉన్నియద్దకమునందును 

పట్టు అద్దకమునందును వ_ర్గెంచునని చదు 

వరులు (గ్రహించియుండవచ్చును. ఏలయన 

ద్రావకరూపనుగు రంగు, చారము నంచు6గల 

తా రముతో సమ్మేళనమై రంగురూపమున 

నొక (కొ_త్త్సవస్తు వేర్నడును. బట్టముంచక 

పూర్వ మా(బావక రూపమగు రంగున కేనిభ 

మయిన రంగును లేకపోవచ్చును, శాని బట్ట 

తో సంపర్కముగలిగిన తరువాత రంగు: 

వచ్చును. ఇట్టి (ప్రమాణములు సమ్మేళనవాద 
లు 

మును బలపఅచుచున్నవి. కాని (ప్ర త్తిసంబధ 

మైసట్టియు> సారసంబంధమయినట్టియు వస్తు 

వులయొక్క. యద్దకమునకు సమ్మేళనవాదము 

విరోధించును. ఏలయన, ఉన్ని కిని పట్టునకును, 

అంశుడిరంగులు ఏనికంటుటలేదు, ఇదిగాక 

నిరుప్మాధికములగు రంగులు (Direct dyes) 

పనికి వేయునప్పుడు రంగు పట్టునుగాని యుడక 

చేసిన యెడల -నెలిసిపోవును- దీనిని బట్టి యూ 

పడార్గములకు రంగుల నాకర్తి ంచుకక్తి తక్కు 
థి య లా 

౮ా౨ం 
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ని స్పష్టమగుచున్నది. ఇంతియగాక నీటిలో 

నెక్కువన రంగు -గలివినష్పూడు రంగు ఇదట్ట 

ముగంబట్టి ,కలపనప్పుడుల లేతరంగుపడును. 

రంగంత్తయు బట్టకు పట్టక కొంతనీటిలో నిలిచి 

యుండును, భేచ్చట చెండు క్తులకుం బరస్సర 

విరోధమున్న ట్లు గనపట్టుచున్న ది, బట్టలకుం 

"గల రంగుల నాకర్ణి ౦ చుశక్తికిని, తనయందు 

రంగుల నిముడ్చుకొను నీటిశక్టికిని పోటీపడి 

ట్లు స్పష్టమగుచున్నది. ఇవి రసాయన సమ్మే 
Gn లత్మణములు గావు, 

కేవల మాకర్షణశ క్షి వలననే యడ్జకమగు 
నని మరియొక వాదముగలదు( బలహీనుని 
చేతిలోనుండి బలవంతుడు సులభముగ లాగి 

కొనలోలిగినట్లు బట్టలయొక్క యాకర్షణ వ] క్తి 

సీటిశక్రకంయె నెక్కువ [యైన ప్పుడు రంగంతయు 
బట్టలకంటును. ఆకర్షణశ క్రి లేనప్పు డంటదు. రలు యె. ఆలి 
బట్టలశక్సియు. సీటిశక్టియు సరిసమము అయి 

. నప్పుడు కొంతరంగు సీటిలో నిలిచియుండును. 
మనింెప్పీన దానిని బట్టి యిదమిళ్థ్రమని 

మొక వాదమును నిర్ధారణ చేయటకు ఏ్లు 
లేదు. ఉన్ని యడ్డకము, పట్టు భ్థద్దకమును, 
రసాయనస మ్మే ళనము 

యొక్కయు, 

లనియు. నూలు 

సార్ధయొక్కయు నద్జకములు 
మి(శ్రణములనియు పండి తాభి పాియము. 

హిందువుల పద్ధతులు (| 

మన చేశమునందలి యష్షకపు పరిశ్రమ 
యొక్క పురాతనత్వమును. గురించి చరిత్ర 
భాగమున నిదివరలో నించుక వాసియుంటిమి. 
* 

రమారమి మొదు వేల సంవత్సర ములకు? 
బూర్య మే హిందువులు నీలిమందును మంజి 

హ్లయును రంగులు వేయుటకు పయోగిం 'చెడి వా 

రని నిదర్శనము (లున్నవి, మన చేశమునుండి 

యరబ్బీ వర్తకులద్వారా యీ పరి(శవుజ్ఞ" 

నము, అరేబియా, పర్షియా, ఈజిస్ట్ర "దేశము 

లకును, , అచ్చటినుండి పాశ్చాత్యఖండ వాను 

లకును వ్యానించిన విధముంగూడ పె పె నసంటే 

పముగం జెప్పంబడినది. 

మన దేశములోని (పతి'రాజభానిలోను 

చేతపనులును అ ద్ద క పు పనులును గలను. 

నూలు బట్టల యద్దకము (పతి పరగణాలోను 

కొద్దిగనో గొప్పగనో యున్నది. బంగాళము 
లో విశేషము పట్టు అద్దకము; పంజాబులో 

ముఖ్యముగ ఉన్ని యద్దకము, విస్తారముగ 
నున్నవి, బొంబై రాజధానిలో నూలు, పట్టు 

సమానమని చెప్పవచ్చును. మన రాజథాని 
లో నూలు అద్దకమే విశేషముగ నున్నది. 
కీవాచీలు నేసెడి మేలూరు, అయ్యం వేట, 

రాయ వేలూరు మున్నగు రెండువోా(డు 

పట్టణములలో. దప్ప ఉన్ని యద్దకము సా 
మాన్యముగ మనరాజధానిలో లేదు. బరం 
పురము; జగ్గయ్య వేట్ల, కాంచీపురము; కుంభ 
ఫోణము, "బెంగుళూరు, పట్టణములలో? దప్ప 

తక్కిన చోట్ల పట్టుబట్టల యద్దకము లేదు. 

రంగులు వేయుటకుంగావలసీన ముడిసనరకు 

(Raw materials) మన చేళ్ళములో విస్తార 
ముగనున్నది? అందుచేత ననొదినుండియు 

౨౪౬. " ల్ 
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మున దేశములో వ్యనసాయమువలె నద్దక 

లుగూడ నొక వృ త్తియై దానివలన ననే 

కులు జీవించుచుంజెడినాలు. “రమారమి 

నూరు సంవత్సరముల (క్రింగట మన బేశము 

నకుం గావలసినవిపోయగా విలువగల కోట్లో 

లంది బట్టలను ఇతర దేశములకు నెగువుతిం 

'జేసెడినారు.. ఇప్పుడు మన దిగువుతి వర్త 

కములో సుమారు సగముసామ్ము బట్టలశె 

నేత యంత్రములు 

వచ్చిన తరువోత  చేతిమగ్గములు మూలం 

బడినట్లు కల్పిత పురంగులువచ్చి నాటురంగుల 

(Indigenous రంకు రూపు మావీనవి. వంశ 

పరంపరగ వచ్చెడి యనుభవము గలవారు 

గాని నాటు రంగులు వేయలేరు. అందుచేత 

పూర్వము మన చేశములో రంగులు వేయుట 

యొక వృ_త్తియైనది. నాటు రంగులు వేయు 

టకు కాలమెక్కువ; (శమ యధికము; ఖర్చు 

విశేషము. కల్సి తేప పు రంగుల వెల స్వల్బము; 

శ్రమ తక్కువ; త్వరలో నద్గకము పూర్తి 

యగును. ఇంతియగాక్ర యెవరిచుట్టుకు వానే 

తమబట్టలకు కల్సితేపు రంగులు వేసికొనం 

గలరు. ఈకారణములను బటి అటే వృత్తిగం 

చేసికొనిన అద్దకపు పనివాండ్రకు తగినంత 

యాదరణ (శ్రనుముగం బోయినది, అదియును 

యిచ్చు చున్నాము 

£1796-వ సంవత్సరములో మన చేశీమునుండి 

యింగ్లండునకు మాత్రము ఎగువుతియైన బట్టల ఖరీదు 

క్క1650280 రూ పొయలు. 1912-న సంవత్సరములో 

నితేర చేళములనుండి మనము వాడుకొనుటకు దిగుమతి 

మైన బట్టల ఖరీదు 68200000 రూపాయలు. 

గాక్ర యద్ద కముచేయు వోరు సామాన్యముగ 

విడ్యా+ నిహీనులసటచేతే* న్తూతీన పద్ధతు 

లలవట చికొనక ఇాతలనాటీ త్రోవలినే పోష్టు 

టంబట్టియద్ద కపు విద్య మస" దేశములో, వృద్ధి 

చెందలేదు. వమనకంకె వేయిమడుంగులు వెనుక 

చిక్కి యుండినను శ్వా స్ర్రజ్ఞానాభీ వృద్ధివలన క్ 

పాశ్చాత్యు లిప్పుడు పారిశోమిక విద్యలలో 

పౌరస్త్యుల తలందన్న గోలిగిరి, 

వమన చేశములో సామాన్యముగ వేసెడి 

రంగలు పది పం(జెండుగబవు :-నలుపు, నీలి, 

ఎటుపు, పనుపు,ఆకుపచ్చ, తొగరు, గులాబి, 

ఊదా, మూామిడిచిగురు 

ముదలగునవి. ఇందు కొన్ని మి(శ్రవర్ణ ములు 

గలవు. ముందుగ బసుపద్ది తరువాత సీలి 

“వేసిన యెడల ఆకుపచ్చ తయారగును, ఇంకొక 

రీతినిగూడ మి(శ్రపురంగులువేసెదరు. చేతలో 

పడుగునకు ఎటు పు దారము, జేకకు నల్ల దారము, 

వేసిన యెడల బట్టకు ఊ దారం గేర్చడును. రంగు 

పదార్థము కొంచెము వాడుకచేసిగాని లేక 

జాభార) కుస్ముంబ, 

యితరప దార్థములను రంగులతోంగలివి గాని 

'లేతరంగుట్టు వేయుదురు. గులాబి, తేట 

పసర్గు, లేతపనుపు మున్నగు రంగులిట్లు వేయు 

దురు. మి(శ వర్త ములవేత న ననేమి చేతీరంగులు 
ద్ 

వేయుటవలన నేమి యచేక ఛాయలు(S5hades) 

తీసికొని రావచ్చును. 

. ఈ 1887-వ *సర్ష్ తామస్ 

చానెల్ ' అనునత డు (వాయుచు మూలికలరంగులు 

ఇవాల మంచివని యు దొరతనమువారి యాదరణముండి 

'సంవత్సరములాగే 
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విబేశీయులకల్పితపురంగులు రాకపూర్వ 

ముమన దేశములో మూలికలతోనే ఢంశ్రులు 
“ చేసెడివారు. జీప్పుడు నైలసులభము, ఫల 

మధిక్షముగుటవలనో ఇాలవజకు దేశీయులు 

గూడ ముఖ్యముగ పట్టు న్యస్ర్రములకును, 
_నూలుబట్టలకును విచేశపురంగులనే వాడు 

చున్నారు, ఏఏ జేళీయులరంగులును గురించియు, 

వారి యద్దకపు పద్ధతులనుగురించియు పైని 

వోసియుండుటచేశ నిచ్చటస్వ చేశపురంగులం 

గూర్చియు మనపద్ధతులనుగూర్చియు నించుక 

వ్యాసెదము. మన దేశములో సామాన్యముగ 

రంగులు వేయుటకు పూర్వము బట్టలనుోకసటు 

వేయుదురు * (Mordanting). అనయా బట్ట 

లను వగరుగాగాని పులువుగాగా ని యుండెడి 

పదార్థ ములలో నుడకఈ పెక్టైదరు. కావున మన 

"జేఠీయులు వాడుక చా సి రంగుపచార్థ ములను 

గూర్చియు, “కసటువస్తు వులనుూ కుట 

గూర్చియు ముందుగ కొంచెము (వాయవలసి 

యున్న ది. 

రంగులు వేయుటకు మన చే శీయులు పంక్హు; 
పువ్వులు) ఆకులు, వేరులు, గింజలు, బెరడు 

నచో చవక చేయవచ్చుననియు, పొళ్చాత్యులు వాడ 
కల్పిత ప్రురంగులు వాడుట్టమాని మూలికల ే వాడవచ్చు 
ననియు నుడివేను. ఈయన యేడేండ్లు త దేకనిష్ట తోపని 
చేసి 181 రంగుయాలికలనుండి శి500 రంగు నము నాలను 
తయారుచేశాను, వీనిని 854% కాగికములమింద నఠీటించి 
కలకత్తా మ్యూజియములోే 1886.3 సంవత్సరమున నుం 

చెను, పరిగి 1808వ సంవత్సరములో. జూచఛినప్పుడు 

స్వల్పసంఖ్య తప్ప తక్కినవి వెలియ లేదు, 

శ్ 

లేక తాట; చెక్కు లు, పప్పు, వాడుక? చేయు 

దురు, ఇవిగాక క్రీమికీటకాదుల సంబంధము 

ఇ ౯ లగు న స్మువులు, మట్టి 

రంగలి చ్చెడె వస్తువులు నంబంభములగు పదా 

ర్థములుగూడ వాజెదరు. అందీ[్రిందం జెప్పం 

బోవునవి ముఖ్యము బై నవి, 

నీలివుందు:..-ఇది సీలిచెట్టుయొక్క.. ఆకు 

లనుండి తీయ(బడును. ఇతర'సై రులవలె దీవిని 

జెంచదరు.  నీలియాకును గచ్చు 
కుండ్ల లో. (దొక్కి నీటిలో మురగనిచ్చెదరు, 

తరువాత నానీటిని మరగ జెట్టుటవలనగాని, 

సున్నముంగల కయ్యలలో నెండంబెట్టుటవలన 

గాని నీలిమందు చేయుదురు, ఇది ముఖ్య 

ముగ నూలు అద్దకములకును అప్పుడప్పుడు 

తివాచీలునేసెడి ఉన్నియద్దకమునకును వాడ. 

బడుచున్నది. 

గూడ 

లక్క ఇది పురుంగులుబెప్టెడి యెజ్ఞని 
వస్తువు, సామాన్యముగ బంకనళె రావిచెట్లు, 

విజ్జి చెట్లు, ఘోాదు గ చెట్టమోాందను దొరకును, 

సాథారణముగ'లక్క_గూళ్లు అడవిచెట్టమిగా(ద 

నే దొరకును, వెట్లమిోాందినుండి యప్పుడజేతీసిన 

డానికి పుడకలక్క_ యనిజేరు. కొయ్య 
ముక్కొలుగూ డ దీని నంటియుండును. అందు 

చేశ దానిని పొడిచేసి పుడకలు విడందీయు 

దురు. అప్పుడు దానిని గింజలక్కయందురు. 

గింజలక్కను చక్క. పొడిచేసి వీటిలో నాన 

నిచ్చి వడపోయుదురు, వడపోయ (గా వచ్చిన 

యొజ్ఞ సీటిని తీండలో. గొంత సేపుం చిన చో 

వారా ° 
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నెజ్జు లక్క. యచ్చులుగ చేర్భడును. దీనినే | 

రంగులు వేయుట కుపయోగించగరు. వడ 

పోయునప్పుడు రంగు పదార్థమంతయే నీటితో 

బోయి గౌారవర్జముంగల తెట్టు బట్టలో నిలిచి 

యుండును. దీనికి * 'స్కెక్క *) యనివేరు. 

లక్క. యనేక విధములుగ నుపయోగ పడు 

చున్నది. రంగులు వేయుటకేగాక భ్ఞామ్మలణు 

చేయుటకును, గాజులు చేయుటకును నీళ్లు 

వేయుటకును వాడెదరు. హెల్బక్క సారా 

యిలోం గరిగించి నార్నిముచేయుదురు. ఇది 

వ్యడంగమునందు మెరుగుపూతకు నుపయోాగ 

పడుచున్నది, లక్క... ముఖ్యముగ పట్టుబట్టల 

శెటుపురంగువేయుట కుసయోగింతురు. 

కిడిబింజి (Cం6hineal):—_ఆరు[ద పురు 

గులవంటి యొబ్లని పురుగులనుండి తీయబడిన 

రంగు. ఈ పురుగులు మొట్టమొదట నమె 

రికా ఖండము నందలి మెక్సికో దేశములో 

కనుంగొనం బడినవి. కంపెనీ (పభుత్వములో 

మన ేశములోని కాపురుగులంబెచ్చి పంచుట 

కారంభించిరి. అసలైన కిరిమిరజి పురుగులు 

నల్లులకంకు కొంచెము పెద్దవిగ నుండును, 

పట్టుపురుగులవ లెంగొన్ని చెట్ల యాకులమిద 

జీవించును. పురుగులను _చెట్లనుండితీసి సళసళ 

కాడి వీటిలో వేయుదురు. కొలందికాలమః 

లోనే యవిచచ్చియుబ్బును. తరువాత నెండ 

బెట్టి గింజలవలెనుండు చచ్చినపురుగుల నమ్మె 

దరు. ఇది కీటక సంబంధమైన రంగని సామా 

న్యముగ నద్దకులకుం ఉలియదు. పవీసె పది 

రూపాయల వణుకును దీనికి ధరయుండును. 

అయదు*ేత ముఖ్యముగ పట్టినక ఎరుపు వేయు 
ఛి ( . 

టకుమూ(తము జౌడుదుర్చు. ఉన్నికి నూలు 

నకుంగాడ నుపయోగిం చ వచ్చును, " 

చికివేరు, తొగరుచెక్క._దీనికి'నూనాి 

యను చేరుగూడం గలదు. ఇందు చిరివేర్డు 

ని చ్చెడిచెట్టు రెండు మూ:ండడుగులు కంకు 

నెష్తుపెరుగదు. తొగరుచెట్టు పెద్దది. మడ్డి 

జాతిలోనిది. తొగరుచెక్క రంగులు వేయు 

టకు పనికిరాదు. చిరి'వేశే వాజెదరు. దీనికి 

"తెలుంగు చేశములో సురంజియను హిందూ 

స్థని చేరుగూడం గలదు, వేళ్ళనుండి రంగు 

దీయుదురు. కొన్ని పదార్థములు గలుపుట 

వలన  పసుపుగాని యొబుపుగాని వేయ 

వచ్చును. చిరివేరు పొడి గొట్టి నీటిలో నాన 

'బెట్టినచో పసుపునీరువచ్చును. దీనికి సున్నపు 

పీరుగాని, పాలజెముడు బూడిదెగాని కలి 

పినచో చక్కని యొజ్జరంగు వచ్చును. దీనికి" 

కొంచెము గంధక (చావకము గలివీనయెడల 

తిరిగి పసుపురంగగును. చిరివేరు ముఖ్యముగ 

నూలుబట్టజయద్ద కములో నుపయోగింతురు. 

షలాశ ము: మోదుగపువ్వు. పచ్చిపువ్వు 

నిమ్మ పండువలె పచ్చగా*నుండును. ఎండిన 

తరువాత నారింజపండువలె కొంచెము ఎటుపు 

దాళుగ్గ నుండును. రంగునకై (పల్యేకముగ 

మోదుగ చెట్లను 'బెంచు నలవాటులేదు, అడవి 

నుండియే పూలుదెచ్చి యమ్ముదురు. ఉన్ని 

యద్దకమునకును, నూలు అజ్జకమునకును 
ళా 
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ఉపయో గించెదరు! ఎండుపూలను నీటిలో 

నుడకం బెట్టుటవలనీ రంగు సీకేర్పడునో కపటి 

కతో పసుపుళంగును సోజటూపొడితో నారింజ 

పండుశ్రీగున్యు వేయుదురు. 

పతంగి వక్క :...-ఇదికూడ మోదుగువలె 

. అడవిచెట్టు, కొయ్యను ముక్కలుగా గాని 

ఫొడియగు నట్టుగాని కొట్టి నీటిలో నుడక | 

వేసినయెడల ఎజుపురంగువచ్చును. కొయ్యకు 

చేవయక్కిన కొలంది రంగుముదురును. పటి 

కతోం గలిపివేసిసాయెడల రంగునకు కాంతి 
పౌచ్చును. పతంగి చెక్కతో ఉన్ని కి, నూలునకు 

రంగు వేయవచ్చును. . 

కోపిల:_దీనికి పున్నాగమను వేరుగూడం 

గలదు. ఇది వృతుజాతిలోంజేరినది. రమారమి 

నలువది యడుగులుపొడవు "పెరుగును. వర్దా 

కాలములోపూ చి వేసవిలో కాయలుపుట్టును. 

దీనిపండ్ల చుట్టు 'నేర్చడుపొడి రంగులు వేయుట 

- కుపయోగపడును. ఈ పొడి కొంచె మెట్ట 

దాళుగనుండి పట్టునకు పనుపురంగును నారింజ 

రంగును వేయుటకుసయోగించును. ఈ పొడి 

సీటిలోగాని (చ్రావకములలోగాన్సి కరలదు, 

కావున మొట్టమొదట సీపొడి నూనెతోను 
పటికతోను గలివి ముద్ద చేయుదురు. తరువాత 
చాకలి చవుడునున్న ము గలిపిన నీటిలో నీ 

ముద్దను గలిపినయడల కొన్నిగంటల కాల 

ములో గన్నేరుపు పువ్వు రంగుగల "తేట జేరను, 

ఈ నీటిలో బట్టనుకొం చెము సేపుంచిన-చో 

పసుపురంగును, రాత్రియంతయు నుంచినచో 

నారింజపండు వర్షమును బటేకెక్కు_ను. 
ణు ట 

( 

- చం 

జాభ 'రాగ్నింజలు: ఇవి "చూచుటకు తొ 

గరు గింజలనఅనుండును. ఇందలి రంగు 

పదార్థ మ గింజలమై భాగమున నుండుటచేత 

వేడినీళ్ళతో నుతుకంబ్య్టెైటవలన రంగు నీలేర్చ 

డును, పట్టు బట్టలకు పనుపురంగును కుంకువు 

పువ్వురంగును వేయుట కుసయోగించును, 

కాని పకా రంగుగాకపోవుటచేత విస్తారముగ 
! 

వాడుకచేయుటలేదు. నన్నా సులు బెరా 

గులు మున్నగువా రుపయోగిం చెడి నొటీలకు 

రంగీవి శ్రేనములతో వేయుదురు. 

సుపనియు మాను 

ఉగ అ ఒం 
కొమ్ము రంగం పు 

స్పసుపు:.-ఇది కొమ్ముప 

పసువనియు లెండుపధములు, 

నిత్యము వాడుకలోనుండి స్రైరుగ 

బడుచున్నది. వూనుపసుపు అడవిలో “పెరు 

గును. ఈ రెండును పసుపురంగు వేయుట కుప 

'యోాగించెదరు. కాని పక్కా_రంగుకాొదు. ఆకు 

పసరురంగు వేయుటకును గూడ పను పుస 

'యోగింతురు. రంగు చక్కగ య బట్టుటకుచేనం 

గల కొమ్ములను పొడిచేసి నీటిలో నానవై చి 
యాకషాయముతో బట్టలకురంగు వేయుదురు. 

కుసుంబ:..... ఇది వృతజాతిలోనిది. ఈ 

చెట్టుయొక్క. గింజలునుండి చమురుదియు 

దురు. పువ్వులలో ,ెండురంగు పదార్థము 

లున్నవి. ఒకటి పసుపు, రెండవది యెజుపు. 

పసువు పక్కారంగు కాకపోవుటచేత వాడు 

కలోలేదు. ఎజుపుమా(త్ర నుద్దకమున కుప 

యోగపడును, ఈపువ్వులకుండి రెండు విధ 

ములరంగంల్ దీయుదుర్కు పువ్వులను సీటితో 
ఛి 

సెం చ! 
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౮ా౨ం 

లాలా 

ముద్దలుగంజేసి జల్లెడవంటి చ(ట్రముపై నుంచి | కా 

సీరుపోయుదురు. అవ్వడు పూతలోనుండు 

పసుపురంగు కొట్టుకొనిపోయి రంగు వేయుట 

కుపయోగించు పూతవమూ[తేము నిలుచును. 

లేచా పూలను ఎండపెట్టి చూర్లముచేసి 

యా=షూార్జ్యము నమ్మెదరు. ఈపొడిని గుడ్డలో 

మూటగట్టి ఏటిలో జాడిం చెదరు. | లేషూడు 

పసుపురంగంతయుంబోయి కావలసిన పూత 

మా(తము గుడ్డలో నిలిచియుండును. పసుపు 

పోయా నిలిచినపూత్రను నీటిలో నుడక పెట్టిన 

యెడల ఎజ్జని కపాయ మేర్చడును. దీనిలో 

ఎటు సురంగును గులాబిరంగును వేయవచ్చును. 

"కాచుం;:..-ఇది. తెల్లకాచు నల్లకాచు; 

అని లెండువిధములుగ బజారులో దొరకును, 

నల్ల కాచు రంగులు వేయుట కుపయోగించె 

దరు. కాచు చెట్టునుండివండినప దార్భము. కాచు 

చెట్టు రమారమి 15 అడుగులయెత్తు పెరుగును, 

చెట్టుయొక్క- అంత ర్భాగము ముక్కు-లుగ 

గొట్టి చానలలోవేసి నీరు షోయుదురు. 

కొంత నీ రినికి పోవులాగున మరగం బెప్టె 

దరు. తరువాత నాకపాయమును మిట్ట పళ్లెర 

ములలో! బోసి మూండు వంతు లినికి పోవు 

వజకునుమర గంబెశ్టైదర్లు. అప్పుడేర్చడినకాచు 

పాకము కలియంబెట్టుచు చెండలో నుంచుట 

వలన కాచు ముద్ద యగును, తరువాత దీని 

నుండి సీరువీల్పుటకో బూడిదె చల్లిన గుడ్డ 

మోాంద నారంబెక్ట్రైదరు. కాచు కరిగిన నీటిలో 

ముంచిన గడ్డలకు, కవీలవర్షము వచ్చును, 

కుడి జిగురు, 
లు 

కాచును పతంగి చెక్కతోంగలివీ జేగురురం 

గును, “మోదుగ పువ్వుతో: గలిపి గారవర 

మును వేయుదురూ . 

చందనపు ఇక్క: దీనికే రక్షః, చందన 

మను పేరుంగూడ గలదు. ఇది ముఖ్యముగ 

పులికాటు సమాపమునను, తిరుపతి కొండల, 

యందును పెరుగును. _ తిరుపతిలో ముఖ్య 

ముగ దీనిని బొమ్మలు చేయుట కుపయోగిం 

ఇదరు. చూచుటకు వప చేవవలెనుండి 

మెటుపురంగులు వేయుటాకుపయోగపడును. 

కాని యిది పక్కారంగు కాదని మన "చేరీ 

అందుచేత నిడి 

నిశేషముగ విచేశములకు నెగువుతి చేయం 

బడుచున్నది. చారు మజికొన్ని యితర 

పదార్లములతో. గలిపి ఉన్ని యద్దకముల 
థి ర ద 

యులు దీనినంతగ వాడరు, 

యం దుపయోాగిం చెదరు. 

శేనలచిన్ని ఇది సయాము; సింహళ 

ము, మలబారు బేశములలోం గొన్ని చెట్టు" 

కొంచ మించుమించుగ 

కుంకుమపువ్వు ఛాయనుండును. దానిమ్మ 

తొక్కతోవమ పటికతోను గలిపీవేసినయెడల 

పక్కా. పసుపు రంగువచ్చును. 

దానిమ్మత్ క్క-:.--దానిమ్మ పండ్ల నెండం 

బెట్టి పె ఫోలుపొడిచేసి శీవలచిన్నితోంగలిసి 

పనువుగంగు "వేయుదురు, 

అక ల్బీరు; _-ఇదిహిందూస్థానముల్లోం చెరి 

గడి చెట్టు. వీనికితెలుంసలేదు. దీని వేళ్ళు పట్ట పట్ల 

ద్షకమున కపళయోగించును. దీనిని సాధారణ 

SAN 
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ముగ పటికతోను, "పసుపుతోను, దానిమ్మ 

తొక్క_తోన్ము శేవలిచిన్నితోను గలిపి ఉప 
యోగించెదరు. “బేనితో శోలిపినను పక్కా 

పసుపురంగు వచ్చును. 

కరక్కాయలు ;___వీనితో పసుపు, నలుపు 

వేయుదురు. పటికతో నూలుపైని పసుపును 

దేనిపై నైనను అన్న భేదితో నలుపును వేయ 

వచ్చును, 

అన్న భేది ఇది యన్ని విధములగు వస్తు 

వులకు రంగువేయుట కుపయోగపడును. 

నూలు, ఉన్ని, నార, పట్టు, చర్మములు నలు 

పుచేయుటకుంగూడ నుపయోగించెదరు. కర 

క్క్యాయనీటితోం గలిపి వాడవలెను, పసుపు 

రంగులతో అన్న భేదింగలిపిన చో కవిలవర్ల ము 

(Brown) వచ్చును. , అన్న భేది బజారులో 

దొరకును, కాని వెలయధికముగుటచేతం గాం 

దటు ఇనుపతుష్పును గంజిలో పులియంబెట్టి 

“యన్న భేదికి బదులుగ దానిని వాడెదరు. ఇది 

కూడ అన్న భేదివలెనే పనిచేయును, 

వుంబిస్ట్ర ఫ---మదారుచెక్కు, ఇది రెండు 

విధములుగ నున్నది. ఇందు మొదటిది చిరి 

వేరు. ఇది చిన్న చెట్టు. విశేవముగ నెల్లూరు, 
బందరు, చీశేల, ఎవేటపాలెము మొదలగు 

పట్టణములలో రుమాలుల యడ్డకమునం 

దుపయోగిం చెడి వారు. శెండవది ఖమ 

వల్లి. ఇది తీశెజాతిలోనిది. ఈ రెంటికిని వేశ్ణే 
రంగుచే యుటకు (పథానిములు, 

డు నీటిలో నానవై చి 

వేళ్ల జర 

పటిక్రనీటితోం గలివీ 

rrr 

యెజుపు వేయుదురు. నూలద్ధకమునందు 

మాత్ర ముపయోగించెదరు. ఇంతీయగాకో 

తలనూ నెలకు రరగులు వేయుటకుగాడ వీనిని 

నుపయోగిం చెదగు. కల్పితపు రంగులు రాక 

పూర్వము నున చేశమునుండి చిరివేవ, 

మంజిష్ట, విస్తారముగ విజేశముల 'శెగువుతి 

యగుచుండెడిది. సుమారు పది సంవత్సర 

ములనురీడి యెగుముతి దిగుమతులు లేవనియీ 

చెప్పవచ్చును, 

పై నివర్షించినవి మనచేశదులో వాడుక 

చేసెడి ముఖ్యమైనరంగు పదార్థములు. బ్షవి 

గాక “మరికొన్ని మూలికలు కొద్దిగొప్పలు 

కదాచిత్తుగ వాడుచున్నారు, ఇట్టవానిలో 

చేపలిచెక్క_, తాండ్రకాయలు, బాదము 

చెక్క, నిమరిచెక్క- (నలుపురంగునక్సు సల్లు 

మద్దితాట, పచ్చపున్వు లగో రింటాకు (పసుపు 

రంగునకు) వీసాపూలు పారిజాతపు పూలతొడి 

మలు, నందివర్లనాలు 

దగినవి. =. 

కసటువ నువులు (Mordants) రంగులకు 

ఉపాధులని చెప్పవచ్చును, ఇతీరపద్యా్థి ముల 

తోంగలియ నక్కజు 
కౌసటు వస్తువులు 
(ఉపాధులు) . లేకుండ తీమంతట'కా 

. మంజుడిరంగులనంఖ్య 

మిక్కి_లీతక్కు_వ. ఇవీయైసను సామాన్యముగ 

ఉన్ని, పట్టు అద్దకములయం దుపయోగపడు 

నుగానీ నూలడ్లకమునకు పనికిరావు, కాని 

పసుపురంగు చెప్పం 

Pa 

| యద్దకమునకీి పూర్వమ్ను బట్టలను కొన్ని 
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పదార్థములతో నుడకవేసి న తరువాత రంగు 

పిటితోముంచినయెడలి న న్నిరంగులును 

చక్కు. బట్టును. 

సాభారణముగ వగరుగను కొన్ని పులుపు 

గను ఉండుటచేత సీజాతి కంతకును కసటు 

వస్తువులని చేరుపెట్టయడినది. పీన్గి నుడక 

చేయుటకు కొసటువేయుట (Mordanting) 

యనవచ్చును. రంగులు వేయుటకు బూర 

ము బట్టలను కసటు వేయవచ్చును. లేడా 

కసటు వస్సువును రంగులతోం గలిపి యుడక 

వేయవచ్చును. కొన్ని రంగుల విషయములో 

ముందుగ రంగునీటిలో నుడకవేసి తరువాత 

కోసటు వేయవచ్చును, 

కసటు వస్తువులలో కొన్ని రంగులనిచ్చెడీ 

పదార్థములు గూడకలవు, కరక్కాయలతో 

పసుపురంగు వేయవచ్చును. కరక్యాయలతో 

కసటు వేసి అన్న భేదితో నలుపు వేయవచ్చును, 

ఇస్సై దానిమ్మతొక్క, లద్దుగచెక్క మొద 

లగు కొన్ని మూలికలు కసటువీయుట కే గాక 

రంగు పడార్థములుగంగూడ నుపయోగించ 

వచ్చును. కొన్ని కసటువస్తువులు రంగుపడా 

ర్థములుగ వాడుటకుపీలులేదు. పటిక, చెడు 

మున్నగునవి యిట్టిజాతిలో నివి, ° 

మన చేశములో తరుచుగ వాజెడి కసటు 

వస్తువులలో ముఖ్యములయిన వానిని గురించి 

కొంచెము వ్రాయంబడును, కసటు వస్తువు 

లన్నియు మూలికలు గావు, ' చాకలి చవుడు, | 

ఇట్టిఏి" యుపాధిరంగు | 

(Mordant dyes) లందురుఎ ఈయుపాధులు 

పటిక లోనగు నవి మట్టోవలె భూసంబంధము 

గలకు,' ఈ ళీ 

ఇాకలి చౌడణ_._దీనిశే సజ్జమట్టి యని 

యు, సజ్ఞాకార మనియు వేరు. ఇదియే లయుతర 

పదార్థ ములతోం గూడుకొనియున్న సోడా 

పొడి (Impure carbonate of soda). చవిటి. 

భూముల ప్రై పొక్కువలె బెలుబే శెడి మట్టి 

పోగుచేసి కొంచెము సున్నముతోం గలిపి 

యుడకంబెట్టి ముద్దలుగ (శేసి యమ్ముచురు. 

మన చేశములో నిది లెండు విధములుగ 

నుపయోగపడుచున్నది. కోరాలను చలువ 

చేయుటకును, రంగులు వేయుట కుపాధిగను 

(Mordant) వాడుచున్నారు. 

పటిక; రాగో పాధులలో నెల్ల మిక్కిలి 

యుపయోాగ కరమైనదియుమిక్కిలి తరుచుగ 

వాడంబడునదియు, మిక్కిలి పురాతనమైన 

దియు పటికారము. నూలు, ఉన్ని, పట్టు, 

నార మొదలగు పదార్థముల కన్నిటికిని రం" 

గులు వేయుటయందిది యుసయోగించును. 

విేశీయులు వాడుకచేసినంత తేజు చుగ మన 

రంగుశేజుటు పటికారమును వాడుటలేదు. 

పటి 

కారము సజ్జాకారము = కంక (ప్రియము. 

ఇ్రంతీయగాక సామాన్యముగ బజారులో 

నమ్మెడి పటికలో కొద్దియొ గొప్పయొ అన్న 

ఛేదియును గలిసి యుండును. నలుపు దప్ప 

తక్కిన రంగులయొక్క. కాంతి, యన్న భేది 

తగ్గించుట చేత; బజారు పటికారమును తజు 
స 

ఇండునకు "రెండు కారణములున్న వి. 

౨9 

* 106 

శ 

శా 



తాళం అదకశకము 
ద్, 

(సం, యం 

చుగ నాడుటలేదు. 'చిరివేరు, మంజిన్ష; "కిరి 

_మింజి పసుపు మున్నగు రంగులకు పటికతో 
_ కసటువేయుదురు. పటికణిటిలో ముందుగ 

బట్ట నుఢకవేసి తరవాత రంగులో ముంచె 
దరు, కిరిమింజితో ఎజుపు చేయునపుడు 

రెండు పనులును వక్ కాలముననే జరుగ 

వచ్చును. అనంగా పటిక నీటితో కిరిమింజిని ' 

గలిపి బట్టల నందులో ముంచవచ్చును. 

తంకెసు విత్తులు;---తంయకెపు మొక్కలు 

మెరక భూమిని పెళుగును. విశేషము ఎత్తు 

పెరగవు. దీని పూలు పచ్చగనుండి గింజలు 

ఎట్టు వాగుగ నుండును. నీటితో నుడక'ెట్టి 

నప్పుడు గింజలుబ్బి పొట్టల్నుపగులును, అటుతరు 

వాత నా గంజిని నీలి మందుతోంగలివి యద్ద 

కము వేయుదురు. 

విస్తాపప్పు 9 ది గింజలోనుండి తీసిన 

పప్పుకాదు. ఇది యాకులనుండి పులివీరివల 

పుటి లోపలగుల గా నుండును, పిసాపప్పు కిరు 
లో ౧౧ ఆంది 

మింజి రంగు వేయుటకు మూ ముపాధిగా 

వాడంబడుచున్నది. 

గొ జ్ఞైపెంట:---ఎఅుపు వేయుటకు పూ 

ర్వ్యము బట్టలను గొప్హై పెంటలో నాన్సుట 
లు ఉం 

యనాదినుండి * వాడుకలో ' నున్నది. 

విచేశీయులుగూడ పూర్వము దీని నుపయో 

గించెడివారు. మన చేశములో చిరి'వేగుతో 
నెజుపు వేయునప్పుడు గొచ్ణపెంట నుపయో 

గించెడి యాచారముగలదు. కొన్ని యన్లు 

ములు (దావకములు) గూడ కసటువేయుట 

గ 

కుపయోగిం వెదరు. గంధక దా9వకము నీలి 

మందుతో రంగులు వేయునప్పు డుపయోగిం 

ఇెదరు. అహ్సై 'చింతపండు లక్కతో నుప 

యోగించి యెరుపు వేయుదురు. ఇందునకు 

పాత చింతపండు (శేష్టము. చింతపండు 

' పులుసులో బట్టలు నాన్ప్సినతరువాత రంగులో 

ముంచెదరు. చమురు పదార్థములలోంగొన్ని 

కసటువస్తువులుగా వాడంబడుచున్నవి,నువ్వుల 

నూనె, ఆముదపుతొక్కు. కొన్నిసమయముల 

నుపయోగింతురు. | 

జెముడు కాడలు, ముండ్ల గల్టేరు, ఉత్త 

శేణి మొదలగు మూాలికలనుగాల్సి యాబూడ్ి 

డెను రంగుల కుపాధులుగా వాడుచున్నారు. 

ఇందు ముఖ్యముగ జెముడుబూడి'దె తజుచు 

గా నాడొదరు, 

లద్దుగచెక్క_, కరక్కాయలు, అన్న భేది, 

డానిమ్మతొక్క- - ఇవి రంగు పదార్థములు. 

రంగుపడార్థముల క్రింద వర్షింపంబడినవి. ఇప్ 

రంగుల “కుపాధులుగంగూడ వాడంబడు 

చున్నవి. పైని చెప్పీనవిగాక తుమ్మయూట, 

తుమ్మజిగురు, జీడిగింజలకపూయము,; బట్టలకు 

కసటు వేయుట కుపయోగించెదరు. 

మన దేశములో విస్తారముగ రంగులు వేయ 

బడుపదార్భములు నాలుగు. నూలు, ఉన్ని, 

పట్టు,నార, ఆంధ రాష్ట్రములో నూలద్దకము 

దాలచోట్టంగలదు. బురంపురం, జగ్గయ్య వేట 

లలో పట్టద్దకము విశేషము, తివాచీలు, 

| కంబళ్ళు, గొంగళ్ళు మాత్రము నేయుటకు 

SAY 



సం, _౨=] అద్దకము 
(na) 

'రళ 

ఉన్ని యుపయోగ పడుచున్న దిగాని శాలు 

వలుగాని తదితరములఅగు దుస్తులకు పనికి 

న చ్చెడి బట్టలుగాని ఉన్నితోంవేసెడి చమూ 

చారము మనరాష్ట్రిమున లేదు. నారతో 

బస్తాలను పరజాలను నేయుటకలదు, ఇవి 

గాక చాపలు నేయుటకుపయోగించెడ్ చిరి 

గడ్డి తుంగ, కొబ్బెరాకులు, ఖర్జూర పాఠకులు 

మొదలగునవి కూడ రంగులు వేయంబడును, 

మన ేశములో రంగులు వేయుటకు “పెద్ద 

శానలుగాని రాగిగం గాళములుగాని వాడుక 

చేసెదరు. వీనికి మన రాజధానిలో “గో 

లాము” లనిచేరు. వీనిలో కొన్ని యిరువది 

కుంచములవటు రు పట్టును, రంగుకపూయము 

లను వీనిలో తయారుచేసి లాడీలనువానిలో 

ముంచెదరు. మనరాజభధానిలో విస్తారముగ 

దారపులాడీలకే రంగులు వేయుదురు గాని 

చేసినతరువాత బట్టలకు వేయుట యరుదు. 

ప్ర చేశమును బట్టియు, సంప్రదాయ ములను 

బట్టియు రంగులు'వేయుపద్గతులున్లు, రంగులి 

పాళ్ళును వూరుచుండును. ఇందులోంజూల 

వఅకుపర్తక మర్మ్శములుగలవు. ఐనను దొర 

తనమువారు తమయుద్యోగులచే సీవిషయ మై 

రిపోర్టుల (వాయించి (పచురించియున్నారు. 

మన దేశములోనున్న యద్దకపు పద్ధతులనన్ని 

టినిగూర్చి సంశ్నేపముగ (వ్రాసినను ఒక(గంథ 

మగును. కాంబట్టి మచ్చునశై యీాదిగువ 

నిచ్చిన యోగ్గములతో దృ_ప్రింజెందవలసే 

యున్నది? 4 
ఇ 

నూలద్దక ను: ఎటువు వేయుట, 

,ఎజరంగు వేయుట కనేశ రంగుపదారము 
(బై) | ౮ థి 

' లయ 9 ba క్ర అంగీ 
లున్నవని వైనిప్రాసిన దానిని బట్టి (గ్రహింపం 

గలరు, మన రాజధానిలో(ముఖ్యముగ బందరు, 

చీశేల, గొల్ల పాలెము ముధలగుచోట్ల) 

నూలున శెజుపు వేయుటకుంబూర్వమునూలు 

సీవిధముగ తయారు చేయుదురు. వీసెడు 

నూలునకు॥ == 

'జెముడుకాడల బూడిటె స్ట్ పళ్లు 

నువ్వులనూనె * 1వీసి 

గొజ్బపంట పావునేరు 

ఏనిని చక్కగ సీటిలోలలిపి తేశ్చెదరు. 

నూలు సీజేటలో " కొన్నిగంటలు నానిన 

తరువాత పిండి యొండవేయుదురు. ఇక్షైనిమిది 

పర్యాయములు చేయుదురు. ఇందున కథమ 

ము నాలుగు రోజులు పట్టును. ఇట్లు తయా 

రయిన నూలును 5 ఫలములు చిరువేరుపొడి 

గలిపిన నీటిలో నానంబెక్టైదరు. -కొన్ని Xo 

టలు నానినతరువాత పిండియెండ వేయు దురు. 

ఈ రీతిని పడిసారులు రంగులో నాన్ని ఆఖరు 

తూరి సలి చెక్కతో నుడకవేయుదురు, 

అప్పటికి రంగున కె కవిధమైనకాంతివచ్చునుం 

గులానిరంగు: ఇందు కుసుంఛా పూవు 

లుపయోగింతురు. లేదా లేత మయొజుపువేసి 

గులాబీరంగు కలుగజ్మ్టయవచ్చును. రమారమి 

యొకసేరు కుసుంచాపూలు (ఎండినవ్సొ పొడి 

చేసి సీటిలోకడిగి చొటినీటిలో నానవేయు 

“= మనో + 
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దురు. చక్కంగ నానినతరువాత శేరి నిమ్మ | ఇవి చక్కగ పొడిచేసి కలివి సళసళ 
పండ్ల రసము గభిపెదరు.. తెల్లం ,చల్లువ | శాగుచున్న కరక్కాయ నీటిలో? బోయ 
చేసిననూలు సీకహయముల్ణో ముంచినయెడల వలెను, ఇందునళు ఏసెడుకరక్కాయలు వళ్లు 
గులాభీర్ణంగుపట్టును, గొట్టి తగినంత, నీటిలో నాననిచ్చి శాచ 

నీలిరంగు ఈ రంగు వేయుటకు మన | వలెను. ఈ కాగుచున్న కపాయములో నీలి 
చేశములో సీ మందొక్కటియే కలదు. నూ | వేసిన నూలు ముంచిన యొడల ఆకుపచ్చ 

లును చలువచేసిన మిందనే రంగు వేయు | రంగు పట్టును. ఇది పక్కారంగు శాదు, 
దురు. పీసెడు నూలునకు:__ ఉన్ని యద్దకము;.__నీలిరంగు, 

మనరాజధానిలో ఉన్నియద్దకము విశేష 
ముగ _ (ప్రభుత్వమువారి బేచ్ లో జరుగుచు 

న్నది. జైళ్ల లోకొంతవజకు కల్పితపురంగులు 

వాడినను నీలిరంగు వేయుటకు నీలిమందు 

వాడుచున్నారు. నీలిలో లేత ముదురు 
వాయ లన్నియు నీలి మందునుండి సాధింప 

వచ్చును. ఈ రంగుయొక్క.ు కషాయము 

"రెండు విధముల తయారు చేయుదురు. ఇది 
మన దేశమున సర్వత్ర వాడుకలోనున్న రంగ 

గుటచే సీ రెండుపద్ధతుల నిందు. 'జెలిపెదము;- 

(ఓ) ఒకపాన్లు నీలిమందు మె త్తంగ పొడిగొట్ట 
వ్యన్ర్రఘాలితము ప్టెదరు. మూండుపొనుల 

గంధక (చావకము గాజు పా(తలోగాని కుం 

డలోగాని తీసికొని నీలిమందుపొడి కొంచె 
కొంచెముగ నందులో కరిగించి మూతవేసి 
శ్లెండురోజు లెండలో ' నుంచెదరు. 10 పొనుల 

సీలివుందు 4 చటాకులు 

చాకలి చౌడు 1 జేరు, 19 చటాకులు 

సున్నము 8 చటాకులు 

బెల్లము 2 చటాకులు" 

ఇవి యన్నియు చక్క” నీటిలో గలిపి 
నాలుగ దు రోజులు ముర జెప్టెదరు. 
కొందజు తంకెపు విత్తులును, అరిటాకు బూ 
డిదెనుగూడ కలిపీ మురగ. జెట్టెదరు. కషా 
యము చక్క_(గ మురిగినతరువాత నూలును 
ముంచెదరు. రంగంతయు నూలున కంటు 

వజికు నాన్సెదరు. ముదురురంగు పడవలె 
నన్న చో తిరిగి యీరీతిని రంగు కషాయము 
తయారుచేసి ముంచెదరు, © 

ఆకువచ్చః.._సీ లియద్దిన నూలునకు పసుపు 
వేసినయిడల ఆకుపేచ్చ రంగువచ్చును. . ఇం 

దునకు(గాను: = ఉన్నికి రంగు వేయుటకు 10 కుంచముల పసుపు అరవీసకు నీరొక"చానలో(బోసి మరగ బెట్టి తయా న మోాదూగపూవ్య్రలు ఏసెడ్డు - "రంగు - కహాయము కొద్దికొద్దగ మరుగు పటిక. సవానేరు చున్న నీటిలో శలపవలెను కషాయ మంత " 
౯ 

కో + 
” 
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యు గరిగినతరువాత ఉన్ని నందులోముంచి 

కట్టలతో జాడించెదరు, రంగంతయు ఉన్నికి 

పట్టిన తరువాత నీటిలోజాడించి యార వేయు 

దురు. (2) పది పంజెండు కుంచములు 

బక్టైడి బానను కుతికలవలికు భూమిలో పాతి 

ఏాసెడు నీలివుందుపొడియు కొంచెము నీరును 

అందులో. బోసి చక్కగ గిలకొప్టైదరు. 

5 ఏెసెలు తంెకుపువిత్తుల నొక చాసేలో పా 

ట్లలుచితుకు దనుక ఉడక (బెట్టి సిలిమందు భా 

నలో. బోయుడురు. ఈ మి(శ్రణ మొక పూ 

టలో మురిగి పొంగువచ్చును. అప్పుడు (క్రొ 

త్తగాంజేసిన సున్నము నీటిలోంగలిపి రంగు 

కషాయ ముయొక్ట_పులుపువాసన పోవువజకును 

సున్న వునీరు గలిపెదరు. ఇట్లు రోజునకురెండు 

పర్యాయములు గలుపునప్పటికి ఎనిమిది రోజు 

లలో బాననిండి నురుగుకట్టి తంశపువిత్తులు 

“తేలును. వానిని చిదివీ తిరిగి బానలో వేసి 

నప్పుడవి మునుంగును. ఇప్పటికి రంగుకపా 

యము తయారనదని చెస్పవచ్చునో 

లాడీలనీ క్రపాయములో ముంచి రంగు 

చక్కగ బట్టులాగున చేతులతో నుసుము 

దురు. ఇట్లు చేయుటలో బానలడుగున తేలిన 

సత్తు లాడీల కంటకుండ జా(గ త్తే పడవలసి 

యుండును. ఇది మిక్కిలి పురాతన మైనపద్ధల్మి 

జై ళ్ళ ళ్ల లో౭దప్ప తక్కినచోట్ల యద్దకులంద అు 

సేపద్ధతిని రంగులు వేయుదురు. ఈ కపాయ ఏని పరిమాణములు మార్పుటవలన పను 

ముతో నూలున్లకును, ఉన్నికిని గూడ రంగు | 

' వేయవచ్చును. ఇందులో మురాదిన లాడీలను 

అడ్లక మైన తరువాత వంచిసిటిలో జాడించ 

కుండ చెండవేయుదురు. 4 

లేతయెణుపు:్ఞ-మన రోజధ్గానిలో లక్కు 

తోను, పతంగి చెక్కతోను బతుష్లు వేయు 

చున్నారు. రంగు నెక్కువ వాడినచో ముదు 
"రెజుపు వచ్చును. లేతయెజుపుు నచ్చుటకుః- = 

. 

లక్కు 4 పొనులు 

చింతపండు 12 , 

పటిక చేరు 

లక్కొ-నీటిలోను నొకపూటవాననిచ్చి పల్చగ 

నూరెదరు, చింతపండును నీటిలోపిసికి పులుసు 

వడియకట్టి లక్ష్మ-తో బాటు కాగులో( బోసె 

దరు. తరువాత పటికసీరు గలిపి మరగం బెట్టి 

మరుగు చున్న రంగు కపాయములో లాడీలు 

ముంచెదరు. 

జేగురులేక తొగరురంగు:._-ఇది సమిష్ట్ 

రంగు. ఎజుపుమో(దగాని, గులాబిమోంద 

గాని వేయుదురు. 10 పౌనుల ఉన్ని 5 పౌ, 

నుల పతంగిచెక్క పొడిని, పౌను పటికయు 

గలిపి యుడకవేయుటవలన గులాబి యం 

టును. దీనిని అరవీసెకు కాచును, మూడు 

పలముల అన్న ఛేదియుం గలిపిన నీటిలో 

నుడక చేసినచో తొగరు రంగుపట్టును, 

పసుపు:=ఇందునకు పయోగిం చెడిముఖ్య 

పదార్థములు పలాశము, పసుపు పటిక. 

| పులో ననేక ఛాయలువచ్చును. 10 పొనుల 

| యున్నికి వంగపండు రంగువేయుటకు 

0 శతం 
శ 
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మూదుగ పూవు ..... ఓ పౌను ౫లిపి మరగంటెట్టవలెను. మరుగుచున్న రంగు 

పసుపు... .6% ++. తీ పలమ్మలు కషాయములో 'సటికలోనాన్సిన పట్టులాడీలను 

పటిక. ఇ. ల్ ఎంట. 8 ముంచి శెండు * గంటల సేపుడుక వేయవలెను. 

పట్లికయు, పనువ్రును 'పొడిగొట్టి నీటితో. 

గలివి కాగులోం బోయుదురు. మోదుగ 

పూలను గుడ్డతో నదులుగ మూటంగట్టి యా 

నీటిలో విడిచి “మరగంబెప్టైదరు.. మరుగు 

చున్న నీటిలో ఉన్ని లాడీలు ముంచెదరు. 

దీనికి పతంగిచెక్క_యగాని, లక్క గాని కలివి 

నవో నారింజపండు రంగువచ్చును, 

- . పట్టద్దకము:---ఉన్ని యద్దకమునకును, 
_ 'పట్టద్దకమునకును సామాన్యమ్రుగ భేదము 

లేదు. ఉన్ని యద్దకమునందుప యోగించెడి | 
రంగు పదారములును, పటదర్ థి బది 

అందుచేత 

నిచ్చట నొకటి శెండురంగులు వేయు యోగ 

' ములకంయే నెక్కువ చెప్పుట యనవసరము. 

పద్ధ తులును 

మునకుంగూడ పనికివచ్చును, 

'దీప్రీగల యొజుపు;--ఎజుపు వేయుట 
కనేక వస్తువు లున్నవి. ఇందు కిరుమింజితో 
వేయు మార్గము. దెలిసెదము, ఏసెడు పట్టున 
కు రంగు వేయుటకు; 

కిరుమింజి......... సవాశేరు 
విసాపప్పు....[.... ముప్పావు శేరు. 
పటిక. .......... ముప్పావు జేరు, 
ఇందులో పిస్తాపప్పును, పటికయు నుపా 

ధులు. శుభము ' చేసి నపట్టును 'ముందుగ 

నోకరోజు పటికలో నాన్నపలెను. విస్తాప్ 
ప్పును పటికను' వేశ్వేరుగ పొడిచేసి సీటిలోం 
ళా 

రంగు చక్కగ బట్టినతరువాత మంచినీటిలో 

జాడించి యెండ వేయుదురు. 

కుపచ్చు:బంగాళములో పట్టున 'కాకు 

పచ్చ వేయుటకు పనసకొయ్యల కోోతలో 

వచ్చెడి రంపపు పొట్టును, వసచెట్టుయొక్క- 

ఆకులును, గలివీ మరగ జెట్టి వడపోసి థొం 

“|, పము నీలిమందు గలికీ ,యందులో పట్టును 

ముంచెదరు. లేత పసుపురంగు వేయుటకు 

కరక్కాయలు, అన్న భేది, పసుపు, దానిమ్మ 

తొక్కలు, పటికఇవి సమపాళ్ళు తీసి 

కొని నీటిలో మరగ జెట్టి యా క్షపొయ 

ములో ముంచుటవలన వేత పచ్చ రంగు 

పట్టును. 

నలుపు (జీడినలుపు): ఈ రంగు వేయు 

టకు పట్టును ఛలువ చేయనక్కటు లేదు. 

ముడి పట్టునే వాడవచ్చును. ఒక వీసెడుపట్టు 

నకు రంగు వేయుటకు:.......... 

తుప్పు పట్టిన యినుప ముక్కలను పులిసిన 

గంజిలో మూడు నాలుగ రోజులు మురగ, 

'బెట్టిన తరువాత 'లేశ్చెదరు. పీసెడు కర 
కాయ వేళ్ళు ఈ తేటలో నానవైచి పట్టు 
నందులో నుంచి కాగంబెప్టైదరు, “కాగ 

చున్నప్పూడు పట్టును పై కిందీసి వీసెడు అన్న 
భేదిని ఆ మి(శ్రణములో వేయుదురు. తిరిగి 
పట్టు. నందులోముంచి యొకటి రెండు గంటల 

గ! 



సం. 2 | అద 
ద కము రార 

సేపు కా“దెదరు. రంగంతయు. బట్టిన తరువాత 

పట్టును మంచి ఏటిలో జాడించి నీడన గండ 

వేయుదురు. ॥ > 

భూ పుచాయ_ఊ చారంగు:__ఇవిసమిష్టి 

రంగులు, వేశకపడుగులకు వేటు వేజురంగుల 

నూలు నుపడారాగించుటవలన సీ రంగులు 

రాణగలవని యిదివరలో వాోసియుంటిమి. 

ప్రశ్యేకముగ ఊదారంగు వేయుట శెజ్ఞపట్టును 
ముందుగ కరక్కాయ నీటిలో నానవైచి 

తరువాత సీలిముందులోగాని,అన్న భేది సీటిలో 

గాని ముంచినయెడల ధూపుచాయవచ్చును. 

నారవస్తువుల యద్దకమునకును, నూలద్దక 
మునకును భేద మేవియులేదు, కావున నీ 

విషయమై (ప్రత్యేకించి వాయ . నవసరము 

లేదు. అద్దకమునందు నారవస్తువులకెక్కువ 

యుడుకులు గావలసియుండును. చాపలల్లైెడీ 

యాకులకు, గడ్తికియాడ నిస్తురంగు వేయుదురు. | 

బ్రందునకు ముఖ్యముగ లక్క, పసుపు; నీలి 

మందు మొదలగు కెండు మోండు రంగులు 

మూ[త ముపయోాగింతురు. 

ఉన్ని పట్టుకలినిన బట్టలకు రరగు'వేయుట. 

ఇ 

ఉన్ని దారములును) పట్టు దారములున్న 

కలిసి చేయబడిన బట్టకు రరగువేయుట కొం 

వెము కష్టసాభ్యమైనపని. "అందులో లెండు 

చారములకు నొక్క రంశేవేయుట కష్టతర 
న్యా 

ము. ఎందుకనంగా, ఉన్ని దోరములకును, 

పట్టుచారములకును_ వేజువేజు రంగులతో 

న్నే హముండవచ్చును. ఉన్నీ *దారములకు 

బాగుగ పప్టైడిరంగో పట్టు ద్ధారములకు బట్టక 

పోవచ్చును. అస్లు పట్టుదారములకు ౫ సకర 

వచ్చిన రంగు ఉన్ని దోరములకు నక్కర రాక 
పోవచ్చును, కావున నిట్టివ్యస్త్రుములకు రంగు 

వేయుటలో రెండు విధములయిన డారముల 

కును పశ్టైడి రంగులను ఉపయోగింపవలెను. 

ఆజోరంగులు (420 Colours), తూరళు 

రంగులు(32816 Colours) ఇిట్టిబట్టలకు మిక్కిలి 

ఉపయోగించును, అలి 
శిండు దారము లకు 

నెక్కరంగే చేయుట రీను రంగులను 
* (Alizarine dyes) కూ 

డ వాడవచ్చును. నీలి రంగునశై అల్కలీ 

నీలము (Alkali blue), నలుపు, నీలము, కలి 

గిన రంగునకై నెపథాల్ నలుపు (Nappthol 

black), నెపథాల్ 

పచ్చ(31206001 green), ఎజ్జర ౦గులకై ద్రావ ' 

కు మ్యాజంటా (Acid Magenta), అను 

(ద్రవ్యములను వాడుకొనవచ్చును, ఇవి ఉన్ని 

చారములకును, పట్టుదారములకును సమా 

నముగా పట్టును. టిటాన్ పసుపు (Titan 

Yellow), (్విలియంటు కాంగో (Brilliant 

60180), డయామై౯ కపిలవర్ణ్యము (Diamine 

br0గ] మొదలై న నిరుపాధికపు రంగుద్రవ్య 

ములు (Direct dyes) కూడ నిట్టిబట్టలకు ఉప 

ఈోాగించును. ఇట్టి బట్టలకు ల్ సలిరరగులు 

అకుపచ్చ రంగునశై 

(Blue colours) రంతబాగుగం బట్టవు, 

నగా 



€ 

రార. అద్దకము 
లు 

(సం, క్రిం 

ఉన్ని పట్టుదారములు కలిసియున్న బట్టకు 

శెండు రంగులు చేసి మనోవారముగ౯ జేయ 

oN వచ్చును. ఇట్లు రంగు 
బట్టకు ఇండురంగో్లు , చేయుట, బట్లను ఒక్క 

చేయుటు ర 
సారిగాని, “రెండుసారు 

లుగాని, సెక్కు_సారులుగాని రంగులోముం 

" చుటవలన( జేయవచ్చును. 

౧-న పద్ధతి:..-ఒక్క.సారియే బట్టను వేడి 

సీళ్ళలో నానంబెట్టి కొంచెము గంధక(ద్రావక 

క. 

మును (SUlphuric acid) వేసి. ఉతికి చల్ల 

సళ్ళతో కొద్దిగా సబ్బు"ెట్టి, వినీగరు "లేక 

చింతపండుతో ' నునుఫుచేయుటవలన ఉన్ని 

చారములకు నెకరంగు పట్టుదారములక్రు 

నింకొక రంగుపట్టును. వయే(ద్రవ్యములు వేని 

నందున _పట్టుథారముల శేరంగు పట్టునది, 

ఉన్ని ధారములకు నేరంగుపట్టునది ఈ|క్రిందం 

జూపంబడినది. 

ఉపయోగించిన 'నరుకులు 

న అం. బాం See తః నానన టలు. కాంతం. ప శ. 

బ్లొక్ నైన్ (Phloxine) 

నీలి (146180 extract 5%) 

పట్టు దారములక ఉన్ని దారములకు 

పశుడిరంగు పశుడిరంగు 

ర అ యు 

(1) గులాబి ఎబు ఫ్ర 

(8) బూడిదరంగు (నీలి) 

(లి) ఫనుపు పచ్చ చాయ! నీలవర్ట మ్మిశ్శితమైన గాక 

కలిసిన గోధుమువర్లము మైన యెజుఫు 

॥ (కే బూడిద వర్గము గలిసీన నీలి 

ఎటు ఫు 

(5) నోధును తేమాల వర్గము 

న! 

(6) గులాబి ఎటుపు _ 

(క) నీలము |... గోధువు వర్ణము 

౨౬ుం " 

కైంసోడైన్ అవోస్థ వైన్, ఆసీడ్ మాజంటా 

(Chrysoidine Azoflavine and Acid 

magenta) 

మెజంట్కూ నీలి 

© (Magenta & indigo extract) 

ఆసిడ్ ఎల్లో నీలి ఆగంబి గ్రీన్ 

(Acid yellow, indigo extract orange 

green) 

ఆసిడ్ మెజంటా (ACId magenta) 

ఆసిడ్ ఎల్లో అనీడ్ మెజంటా ఆరానైళొ నీలి 

= (Acid yellow, acid magenta, Anraneine 

indogo extract) 

మెలాశకైట్ గ్రీకా నెథిల్ 'మెజంటాా అసీడ్ 

ఎల్లో ఇండిగో కానై ఖ్ వెలెట్ 

(Malachite green methyl magenta, acid * 
yellow, indigo, caxymine vieolet) ' 

శో 



నం, 2.7] శారో౭ 

౨వ పద్ధతి; రెండు తేడవలబట్టను రంగు 

లో నానవేయుట, మొదటితడవ, చేడిసీళ్ల లో 

ద్రావక ముకలుపుదురు. అదిఉన్ని దారములకు 

వన్నె తెచ్చును. 'రెండవతీడప చల్ల నీళ్ళలో 

తడిపెదరు. కొంచెము ద్రావకము కలుపుదురు. 

ఈతడవ పట్లుదారములకు వన్నెపట్టును. మొ 
౬ రు 

దటిసారి ఆసిడ్ రంగులను ఉపయోగించెదరు. 

అవి *చెండుదొరములకు. బట్టునుగా'ని, ఉన్ని 

| 
వ 
దారములకు చక్క-(గబట్టును, పట్టుదారము 

లక్కు  సపముగం బట్టున -శెండవశడన 

పు రంగులను (Basic colours) 

గించెదరు. 

పయో 

అవి పట్టు దారేములకు ఇ్రాగు గ 

నంటుకొ నును. కొద్దిగ ఉన్ని చారములకు 

నంటుకోొ నును. అందు 

[కింద సయంబడినవి, 

కొన్ని (పక్రీయలు ళఈ 

10% 

న 

| క్ట ఉని రములకు ముద ట్సర్యాయము | -శండనసర్యాయను 

అ రన సరు డా ల 

న. a డి రంగి ఉపయోగించిన! పసయోగించిన 

ప₹ళుడీ రంగు పశ్నాటి రంగి 

నష్టే అ వస్తువులు ' _ వస్తువులు 

(1) నీలము ఎజుపు ఆసిడ్ మెజంటా “| అనిలైను 

(Acid Magenta) (Aniline) 

_(2 ఆకుపచ్చ నీలము ఆకుపచ్చ పసుపు నైఫాల్ పనుపు | అనిలైను ఊదా 

(Naphol Yellow S.) | Aniline Blue; 

(8) ఊదా మడ్డపచ్చ ప్రావకపు ఫు పసువు | మెథాల్" ఊచా 

(Acid Yellow) (Methol Violet) 

న్యూ విక్టోరియా పచ్చ | 

(క) ఆకుపచ్చ పసుపు & Do. (New Victoria Green) 

J లేపచ అరోమాన్ 
కుపచ్న కలిసిన ఆకుపచ్చ ్ప ఇ 

(ర్ ఆకుపచ్చ 
(Light Green న (Auromine) 

పనుపు 
నగ్రోమన్ 

ఆసిడ్ మేజంటా (Nigrosine) 
ఊదా ఎజుపు . 

(క) ఊదా (&gid Magenta) సాఫ్రవైన్ 

లే పచ 
+. ఆకపచ «+ (Sapranine) 

(1) జిల్లేడు వూలవచ్నె న్ (Light Green న్) సౌ ధన్ 

తి న Aon 
దా 

(క) _ఆకుపచ్చ ఆలివ్ వన్నె ద్రావక అ న కరుగు ఊదా 

(Aad Yellow) (Sapranine and 

soluble Blue) 

" © 

3 3౬౧ | 

త 



"లాొరఠీరా ' అదకము 
రు 

f 

(నం, కం 

కలంకారీ యద్దకము 

బట్టలకై ని శ్రల్పిత రూపములన్ను వివిధ 

ములగ రలగుబతో నద్గుట్కు కలంకాదీ 

నార ఈ నాలుగు జాతుల బట్టలును కలం 

క్రార్రీ యద్దకమునకు పనికినచ్చును. కాని 

' విశేవముగ నూలుబట్టలే వాడుదురు. బట్టల 

కొకవై పుననే యద్గకము వేసినప్పుడు “ఉలా 
ఎ. A) (A) 

నీదా” యందురు, సాధారణముగ శెండు 

మై పుల అద్దుదురు. శెండువై పుల నొశేరూప 
ళ్ 

ముండవచ్చును "లేక వేశ్వేరు రూపముల నద్ద 

వచ్చును, బటయంతయు “తెల గనుండి బొ 
లు గం 

మ్మలు మాత్రము రంగులు గలిగి యుండ 

వచ్చును, లేక రంగు బటమింద "తెల బొమ్మ 
ఠి గం 

లుండవచ్చును. అద్దిన రూపములన్నియు నాకే 

రంగులో నుండవచ్చును. "లేడా వివిధములగు 

రంగులలో నుండవచ్చును. బే బట్టను ఇరు 

వది రంగులలో నద్దుటకూడ గలదు. 

సాదా యద్దకమునకును కలంకారీ యద్దక 

మునకును, సామాన్య  శ్యాన్ర్రవివయము 

లలో భేదనులేకున్నను సొ దాయద్ద కపు పద్ధ 

తులీ యద్దకమునకు పనికిరావు. కలంకారీ 

యద్దకమునకు (ప్రత్యేక పద్ధతులవసరము. 

ఏలయన కలంకారీ యద్దకమునం దొక బట్ట 

మోంద ననేక చిిత్రరూపములుండి యొక జా 

నిలో నొకటి కలిసిపోకుండ చేనికది వేరుగ 

నుండవలెను. ఇంతియగాక యద్దకము పూ 

ర్రిమైన తరునాత బట్లమిో(దనున్న రూప 
అం ర రి 

సముదాయము చూచుటకు నందముగనుండ 

వలెను, బట్టలమిా(ద, నేరంగు తరువాత నే 

రంగు నద్దవలెను ! బొమ్మలయొక్క. యా 

కృతు లెట్టుండవ్లలెను? వబొమ్మ తరువాత నే 

బొమ్మయుండవలెను? ఈ విషయములు 

చక్కగ గమనించినలాని యద్దకము సాం 

పుగనుండదు. ఇందు కద్దకుండు మేధావం 

తు(డై ' కల్పనా చమత్క్మృతియు, భావమును 

సంపూర్ణ ముగ వెల్లడి చేయగల చిత్రలే 

ఖనా సామర్థ్యమును గలిగి, యుండవలెను, 

ఈకారణములను బట్టి కలంకారీ యద్దకము 

సాదొ యద్దకముకం కె వేయిమడుంగులు కష్ట 

తరము, 

నేతయొక్కం యుత్స త్తి కాలమువలెనే 

యద్దకముల యుత్సే_త్లీ కాలముగూడ నిర్ణ 

యించుటకు వీలులేదు. కాని సాదాయద్ద 

కములోనే కలంకారీ యద్దకముగూడ పరిపాటి 

మైయుండును. ఇది శేవలము పౌర_స్త్య 

విద్యయన్నియు పాశ్చాత్యులుపౌరన్లు న్టీలనుండి 

గృహించిరనియు చరిత్రకారుల యభిపా) 

యము. హిందువులును చీనా వాస్తువ్యు 

లును ఈ విద్యయందు మార్లదర్శులు. కాని 

చీనా వా_స్తవ్యు లంత (ప్రవీణతం జెందలేదను 

ట్రకు కారణములున్న వి. అమెరికా ఖండము 

నందలి పెరూ చిలి, మెక్సికో చేశములలో 

చాల కాలము (క్రిందటనే కలంకారీ యద్దకము 

న్నట్లు దృష్టాంతములున్న వి, రమారమినాలు 

గువేల సంవత్సరముల (క్రిందట నద్దినగుడ్లలు 

చి “౨౬.3 ° 

భు 



సం, ౨] అదశము 
ది, 

శారోణా 

ఈజిస్ట్ర "దేశములోని సమాధులనుండి యిటీ 

వల తీయంబడినవి. కాని దీనిని బట్టి వారద్ద 

కపు బట్టల నుప యోగం చెడొవారని” తేలిసది. 

కాని వారికీ యద్దకపు పద్ధతులు తెలియునని 

నిర్థారణ చేయుటకు ఏలు బేదు. రో శ, ము 

దటి శతాబ్దము నాటికి ఈజిప్టు చేశ ములో నద్ద 

కము లున్నట్లు సినీయను చరిత్రకారుడు 

వ్యాసియున్నా(డు. ఈతని యనంతరము 

వమాండువందల యేండ్లకు ఈజిష్టనులు రోము 

నులు అద్దకమునం ధుపయోగించినయ చ్చులు 

దొరకీనవి. వున చేశీయులనుండి యీజి 

స్టను లీ పరిశ్రమను (గ్రహించిరనియు వారి 
ద్యారా పాశ్చాత్యులు నేర్చుకొని రనియు 

చరిత్రకారుల యభిపోయము. పాళ్చాత్యు 

లలో “స్పెయిను, ఇటలీ, జర్మనీ "దేశములలో 

మాత్ర మి పరిశ్రమ యుంజెడిదికాని కీ.శ. 

౧౪-వ శతాబ్దము తరువాత నద్దకపు పరిశ్రమ 
పాశ్చాత్యులలో పూర్తిగ నంతేరించినది, 

తిరిగి ౧౬-౧౭-వ శతాబ్ద ప్రాంతములలో, 

హోలెండు ేశీయులగు డచ్చివ్యర్తకులు మన 
"దేశపు టద్దకపు పద్ధతులను నేర్చుకొని జర్మనీ 

"దేశీయులకు. జెప్పిరి.* ౧౭-వ శ తాబ్బమున 

* కలం కారీ గుడ్డల కు ఇంగ్లీషులో 6 క్యాలికో?? 

లని పేరు. నున రాజధానిలో మలభారు పాంతే 

ములనున్న “కాలికట్టు” పట్టణమునుండి కలంకౌర్మీ 

వ_్భకము విశేషముగ జరుగుచుండడిడి, ఆందుబేత 

అద్దకపు బట్టలనన్ని టిని క్యాలీకోలనీరి, ఇ”ప్లే మనము 
“సీటీ” లను వాటిని పాశ్చాత్యులు ఉచింట్టు ౫ 

అందురు. చీటీగుడ్డలు కూడ మొట్ట "మొదట మన 

చేేశమునుండియే పొళ్చాత్య డేళ్ళముల ,రగువుతి కొ 

బడినవి. 
4) 

ఖతి 

జర్మనీలోని “అగ్సుబర్లిను పట్టణమున (ప్రశ 

_స్తతుగి కలంశకారీబట్టలు, ఇతర్శ దేశములకు 

రవాణా చేసెడివాశు, వలసపోయిన పరాసు 

లీ పరిశమ నితరబేశములలో ధ్థాసించుటకు 

కారకు'లై రి. ౧౬౭౬వ సంవత్సరమున నొక 

పరాసుయువకు(డు ముట్ట మొదట నింగ్గండు 

లో తేమ్సునదీతీరమున అద్దకములు వేయుట 

కారంభించను. అటు తరువాత (క్రమముగ 

స్కాట్ లెండుః లంకప్కైరు మున్నగు (ప్రజేశ 

ములలో నుష్మక్రమంపంబడినవి. ౧తావ న్ల-త్రా 

చ్ఞాంతమున అద్దకమునం దుపయోగిం చెడి 

యచ్చులలోను తదితరపద్ధతులలోను వూ 

ర్పులుగలిగి (ప్రస్తుత, పాశ్చాత్యక శాభివృద్ధికి 

శారకులై నవి, 

తనభావమును చక్రిరిచి యా చి(తితరూప 

మును రంగులతో బట్టలమింద (ప్రతిఫలింప( 
'జేయుటయే యద్దకుని 

క్షర్శన్యము. ఇందుకు . 

ముఖ్యమైనవి యుొదుసొ ధనములున్న వి. వాని 

సీ [కింద వివరించెదము. 

ఉపకరణములు 

౧౪ అచ్చులతో నద్దుట (Hand-block 

printing) :—9ది మిక్కిలి పురాతనమైన 

సద్గతి. పనికూడ మిక్కిలి సులభమైనది. 

బొమ్మల్జు అలికినట్లుండక చక్కగ నద్దక 

మగును, కాని పనియంతయు చేతితో. జరిగి 

యేంత్రసంపర్క_ము  లేకపోవుటచేత శాల 
హారణమగును. 

౨౬.౨ 
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కొయ్యలతో ద్మ్మలుచేసి వానిమోంద 

బొమ్మలను చెక్కుదురు. ఈ దిమ్మలం సుధా 

రణముగ శేండు మూళకంగుళముల కంళు 

నెక్కున మందముగనుండవు, ఒకకల్పన చి(తిం 

చుటకు రెండుమూడచ్చులు కావలసినప్పుడు 

ఆ దిమ్మలన్నియు నొకచదానిలో నొకటి విగించి 

యేకదిమ్మగం జేయుదురు. దిమ్మలను చి్రి 

పట్టి నున్నగంజేసి కాటుకతో వానిపైని 

బొమ్మ లయొక్క యాక్ళతిని (వాయుదురు, 

తరువాత దిమ్మలను తడిగుడ్డలలోంజుట్టి బొమ్మ 

లను చెక్కుదురు. తీయానైన యచ్చులపైని 

కొన్ని భాగములు పల్లములుగను తీక్కి.న'భాగ 

ములు యథా(ప్రకారముగ మెరకగను వర్చ 

డును, అచ్చులను రంగులోముంచి బట్టపై 

నద్దినప్పుడు రంగు మైరకభాగ ములకు మూత్ర 

మంటి గుడ్డమోంద బొమ్మ లేర్పడును, డ్ర్ @ 
చెక్కుటవలన అచ్చులపై నాజూకుపని 

- వేయుటకు వీలుండదు. అందువేత సన్నని 

పూలు, పూజలు చవేయవలసినప్పుడు వానిని 

రాగితోంజేసి దిమ్మలలోనికి దిగంగొశ్చైదరు. 
ఫొన్నితరుణముల బొమ్మలను శీసపుశేకుపై 
చిత్రించి యాశేకును కొయ్యదిమ్మమిాంద 

విగిం చెదరు. అఛ్చుంబోసికూడ : దిమ్మలను 

తయారుచేయుటగలదు. 

అచ్చులతో బట్టలనద్దుటకొక య్యుత్తయిన 
బల్ల కావలెను.ఈబల పె నొక చదరమెన రాయి ౧౧ ౧M వ! ౪ 

పరచి రాతివైని మెత్తనికంబళి ముడతలు 
లేకుండవిగించి కప్పుదురు. బల యొక్క రెండు 

౧౧ * 
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సవుంను కప్పలు బిగించి యా కక్పీంపై ని 
బట్టనులాగి యద్దకమైన తరువాత అెండవ 

వైపునలాగి యారయగోట్టుదురు. ఈ బల్ల గాక 

యద్దకమునకు శంగుతొట్టి యొకటి యవన 

రము. 

అద్దకము వేయుటకు బల్లకు నెడవావై పున 

నున్న కవ్చీలమోందుగా బట్టనులాగి ముడుతలు 

"లేకుండ బల్ల మై రచును. తరువాత రూన్షి 

కజ్దతీసికొని యెజ్దనినీమనున్న ముతో నెక్కడ 

దిమ్మల నద్దవలెనో అక్కడ గుగ్గులు 

పెట్టును, అచ్చులను రంగులలోముం ఛి గురు 

లుంచినచో టంబెట్టి నొక్కును. రంగచక్క్కంగ 

నంటుటశై కొయ్యసు తతో నొకటి రెండు 
సారులుకొట్టును. "ండవతూరి యద్దునప్పుడః 

శరెండచ్చులునుగలిసి చక్కలో నుండవలెను 

గాని వంకరపోయి అెంటికిని మధ్యను సందు 

లుండంగూడదు. సరిగా నద్దుటకు దిమ్మల 

యొక్క. నాలుగు మూలలను గుండు సూదు 

'లుండునుః, వీనిసహాయముతో నెక్కడ నద 
వ'లెనో యద్దకునికిం జెలియును. ఈరీతిని బల్ల 

మింద. బరి చిన బట్టయంతే యు నద్దంబడినతరు 

వాత నాభాౌగము నారుటశై జారవిడిచి యిం 

కొొక భాగము లాగ్గుదురు, 

= _లఅద్దకమునందు వేళ్వేరు రంగులు బొమ్మ 
లుండిన యొడల మొట్టమొదట బట్టనంతయు 

నొకరంగుంగల బొమ్మలతో నద్ది యారనిచ్చీ 

తరువాత మరియొక రంగులోముంఛీ యధథ్దు 
టె 4 

దురు. రంగులన్నియు, పూ ర్రియగు దనుక 



| గ 

సం, 2] , అద్దకము రం 

నిస్తే చేయుచుందురు. ఏకశాలమునచే రెండు | చ(ట్రముయొక్క_ పలకలకును మధ్యనున్న 
మూడు రంగులనజ్జుటకు (ప్రయత్న ములు స్థలములోగుండ జరిగి పోఖ్రుచ్చుండును. యం 
జరిగినవి. ఇందు దిమ్మలయొక్క వేశ్వేరు త్రము పనిచేయునృప్పుడు ఎరోతర్శంగు కానలెనో " 
భాగములు ఆతయారంగులతో మాత్ర మేక యంత దిమ్మలపై కంచెలతోపూయుటయు; 
“కాలమున ముంచీయద్దుదురు. ఈమార్స్పు వలన బట్టతేనస్థలములోవచ్చినిలుచుటయు, అచ్చులు 
చేకాకొాలమున ఆకురంగులుకూడ అద్దవచ్చును. | దానిపై నొక్కుటయు అద్దక మైనతోడనే బట్టు ” 
కొని యా యడ్డకములో నచ్చులకు వుధ్యను | యావలికి జరిగిపోవుటయు మున్నగు (క్రియలు 
సందులుండుటచేత నంతగా వాడుకలోలేదు,. ' అప్రయత్నముగ వాని యంకేట యవే 

౨, "పెళ్తొటీను సాధనము (Perrotine | జరుగుచుండును. 
printing):--తది యం|త్రసాహాయ్యమునలన ఈ యంత్రముతో నద్దుటకు నెక్కువ 'పని 
జరిగెడి యద్దకపు పద్ధతి. క్రీశ. ౧౮క్తికో సం ఐిండ్రవసరములేదు. కాలహరణము గాక 
వత్సరములో “పెట్టా” యను నతండు నిర్మిం శీఘముగ నద్దకము ముగియును. బొమ్మలు 

చుటవలన నీ యం|త్రసాధనమున కాతని చేరి | కొడ ఏకథోరగనుండి ఒక శుడిమ్మతో నది 
డీరి, ఇది యింగ్లండులో వాడుక? జేయక నట్లు కలిసియుండును. కానీ యీపట్ఞతి 
పోయినను పాశ్చాత్య దేశములలో కొన్ని టి వికారము మూండురంగులలో మా(త్రవద్ద 

కము వేయుటకు సోధ్యమగును. అందువేక 

నన్ని చేశములలో విశేషముగ వాడుటవేదు. 

5. చి త్రీతమైన రాగికేకులతో నద్జుట 

యందు వాడుకలోనున్న ది. ఈ సాధనము 

నందు రూపములు చి(తింపంబడి మూా(డుదిమ్తు 

లుండును. ఇవి సామాన్యము మూ(డడు 

గులు పొడవును మూండుమొదలు ఐదంగుళ 

ను గలిగియుండును. ఈ మూండు | 
ముల వెడల్పు గయుం | యం(శ్రములలోవలె ఏీనితో గుడ్డలనద్దుదురు. 
దిమ్ములు సమభుజాకారమువచ్చునట్లు ఒక | i 

న్ | ఈ పద్గతి య నేక దేశములలో వాడుకలోలేదు. 
దానితొ నొకటిచేర్చంబడి యుండును. ఇటు. ణి 

| కాని చిన్నిరుమాలషపై నాజూకుగల యంచుల 

వంటిదియే మూండు  ముఖములుగల మరి స్థ త్తుట శెస్పిట్టరుల్యాండులో దీని నుపషయో 
రొక్ర యినుప -చట్ళమిందులో నిమిడియ్యం గించుచున్నా రు. 

డును. అద్దకమునం దొకొ-క్క దిమ్మ దాని వ తిరుగుడు యం త్రమాతో నద్దుట 

శెదురుగనున్న పలుక సై నొక్కును. (ప్రతిదిమ్మ ' . (Roller, cylinder or machine printing):- 

కును ఆయూారంగులు గలతొెట్టి కట్ట[బడును. | | ఇదిపి స్తుతము విెశేషముగ వ్యా వలో నున్న 

అద్గకముగావలసిన్మ బట్టదిమ్మాఅకును ఇనుప సాధనము.9ది మొట్టమొదట ౧౮ ౫-వ సంవ 
ది ణి 

చా సా 
+ 

౨౫ 

(Hngraved coperplate printing): రాన 

శేకులపై రూపములను చితించి ము[దణా 



రో అద శకము 
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(నం, wr 

తృరమునం గని పెట్టందిడి వెంటనే కొన్నినా 

.ర్పులతో నేకశాలమున ఆండు మొదలుకొని 

" యాబు రంగ్గులను ము(ద్రిధచుటకు యోగ్య 

మగునట్లుచేయ్యయజెను. ఈయం[త సాధన 

మునందు మూండుభాగములు ముఖ్యములై 

7 నవి. ఇందు మొదటిది యొకగుం[డని యినుప 

'దూలము. యంత్రసహాోయమునలన నిది పి 8 

గ్రిందికింబోవచ్చును. దీనికి [క్రిందుగనోొకరాగి 

దూలముండును, ఇదియు నినుపదూలము 

వలే గుండ్రముగనుండును, అద్దుటకుం గావల 
సిన బొమ్మ లీరాగిదూలము ప్రై చిత్రితముఖై 

యుండును. రాగి దూూలమునqటుచు క్రింది 

G* 

Ee 

(1 | 
౭ పన Ey ౬ 

rere) 

భాగమున గుం జైనికొయ్యతుండోొకటిగ ఎదు, As 

ఇది సగము వరకు రంగులతో కలో మునిగి 

యుంభును శఈవయరాందును గసం(డముగి నుండి 

య వసర 'మనళ్బుడా. గిరగిరం దిరుగును.. పనికి 

నింగ్లీ ములో “రోలగ్న”ని నీరు. రోస్ష మింద 
vy శే 

కంకరను దట్టించుటకు ఖాత యినువయం 

త్రములన లెనుండును. (సీ? 1స్పృస వాం 

రోలర్షును నొకయినుఐ చటములో నిగించి 

యుండును. (ప్రతీరంగుకు నొక్క్కొక్కు. యం(తి 

మిట్టేది యుండవలెను. 

నిర్మాణమును ఉప యోగం జడి 

ఈయంల(తేముయొక్క. 

పగ గీయు 
నిందు వగ్శంపంబడును, ఈ (కీంద ఆొపీన పట 

ములో ౧-గు గృిగలిగి చక్రము 

వలెనుండు ఏ భోగము ఇను 

దూాల ముధమొక |... చివర భా ము, 

_౨-అనునది దీనిమీద జుట్టయు 

న్నమె త్రీ త ఈమె గ్గి ఉన్నతను 

నూలుతోను గలిపీజీయు దుగ. 

= ఈమె త్తే యద్దకమువేయవలసిసి 

గుడ్డను బొమ్మల Ww TEN 

నొక్కను. కింగు గుగలిగీ బ్రినుజ 

దూలము నంటియున్నడి "రాగి 

రోలరు._ అన్షవలసిన బొమ్మలు 

. దీనిన చిత్రింపయబడును. రాగి 

రోలరున. కిరుప్రక్కలనా రోం 

గుర్తుగల రెండు భాగములు 

వ్రేలాడుచున్నవ్ని  ఇందొకటి 

యుక్కుతోను రెండవది 
౨౬౬. శి 
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settee 

అదకము 
4 CE 

. +! “ 1 ణి (" నగ సు ఎయ: బదకును, శొనలసపి నలత 
* 

రంగునుంది యొక్కు. తన శానిని గీచిచేయు 
టకు ఉరు యుుుయోూసిందును అ); 

1% 

కమునిందంటుకోొను  దాగవులను మున్నగు 

సొనీని బృ విడిది తీనివేయును.. అంగు నగల 
ఫొయ్యరోలరు 'రాగిటో ఉరుకు రంగును జ్ర 

యును ॥ "స ళో 

ఆను HO సడి య్య 

గానం MOR ఇనుసదూఃల 
శి 

Yh Kur Hu ఆ 

ససముమునిగ్ యుంయునుం౮ 

కము వేయనిలసిని 

మునసును మళ: “HOOP Jar నియ 

గాపముస (సంతో జంగ్ స్టమున ల) నుండు 

ఇసు దూాంమీందులోం గుచుంయును. 

య ల్యతముత" పనియు సప్పుడు ఇను 
దూామును. గాని గోగంగుకు చగులులాగున 

పీ చి అయం(తీవును (దిబ్బనొరంభిం చదరు, 

అనవలసిన గుస సుమకు భాాాాముసకును రాగ 

er సుల hy We సోలగుతును యంత్ర ము 
3 (| uF 

సనిశేయునిబ్బుకు Hass కాయ “oI 

eA . 

ATCA Cry 

చీము తన. జూన్నుల ఎ len | ae 

టి en క్ | స్ గనప్వుడు 

బొమ్మ శె ముల! BESTT ONC 

వెంటనీ 

అనాగ్ మాస 
fy 21 

WE oti సండే 
గనే 

వేయుదురు, 

Aim 
my ' 

ని నర ంచిని యంత్రము. ఓక్కారంగు 

సో సట శ గ. WOE వచ్చును, ఎన్ని Bom 

లతో నట బస లెనన్ని అన్నీ గాగిరోలరు లుందో 

వలెను, (పతి యంత్రము... (ని కేవ్పీని రీతినే | 

ముండును, వకకాలమున “పదు వారురంగులతో 

నశ్గుటకు ఏలై ) నయం త్ర ముముగభవు, ఎంత" పెద్ద 
యం[త్రమైనను సిర్మాణవిభ్రాన, మొకటి. 

కాని త్రప్పీళ్ల్షులో నించుకు 'భేదముం డను. 
ఇటీవల నీ తీరుగుడు యం|త్రములో ననేక 

వమోర్చులు జరిగినవి, పనిలో ఇంకు ముఖ్య, 
మైన వమార్చులు చెప్ప వలసియున్న ది, ఇందొ 

కటి ౪ విరామ యం తము ” ([ntermitent 
MAachne). దీనివలన కొన్ని రంగు లంటకుండు 

సటులుజేసి కావలసిన రణిగులను మాత్రమే 
యధినచ్చును, లేదా యొక శేరంగును కొంత 

దూరముస్టి కొంత భాగము వదలివేసి తిరిగి 
యచచ్చటినుండి యద్ధుటకు వీలగును. మన 
"దేశమునకు బంసపెడి శాలువులు చీశెలు 

మున్నగునవి ఇట్టి యం(త్రములో తయారగు 
చున్నవి, ” 

"రెండవది “డూ,స్టో యంత్రము (01014 

or Reversible machine). 

రాగిరోలర్లుండును. 

బ్రందు రెండు 

ఈ “రెండును వక రీతిని 

చృత్రతముతై యుండును, ఈ యం(త్రసాహో 

య్యమునలస ఉల్లానీదొ 'జీకుండ బట్టలనద్దు 

టకు సీలగును. "తిరుగుడు యం[శ్రములతో 

నద్గుటవలన మూడు లోభములున్నవి, పది 

గంటల కొలములో సం(జెండువేల గజముల 

గుడ్మి నష్టవచ్చును. ఎంత సున్నితములైన 

బొమ్మలనై నను మోటబొమ్మ లెనను బీరువో 
కండ నద్గనగును. ఒకే బొమ్మను వినిధము 

లగు రంగులతో నేకపర్యాయము రంగులు 

"యుండి పీని కన్నిటికి_ సరస్త్రర సంబంధ కలియకుండ నద్దవచ్చును, 
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రాగిరోలర్జ సె బొమ్మలను చిత్రి ంచుటు 

అడ్దకముయొక్క. హళ సయ “చిత్రిం 

చిన బొవ్ములను ? “బట్టియురడును. బొమ్మలు 

చక్కగ జెట్టి నంగాని యద్దకము తేటగా 

నుండదు. రాగి రోలర్షపై బొమ్మలు చెక్కు 

టకు మూడు పద్ధతులున్నవి. 

(1) చేతితో డలిచేత నిప్ప ఇెక్కుట;.._- 

ఇది మిక్కిలి పురాతనమైన పద్ధతి. కాని 

మిక్కిలి యాలస్యమగు పద్ధతియగుటచేత 

నిప్పుడంత వాడుకలో లేదు. చెక్కదలచిన 

రూపములను రోలరు మింద రంగుతో గీచి 

యాగీతలలో నొక యులితోటి చెక్కు దురు. 

ఇక్కినచోట్ల రాగి లేచిపోయి. రూపముల 

యొక్క. యాకృతి యేర్పడును. ఎక్కువ యను 

భవజ్ఞలుగాని యీ శెక్కడపుపని చేయంజా 

లరు. చేతికిని కంటికిని నిలుకడ కుదురవలెను, 

మిక్కిలి చిక్కు-6గల నగిషీపనికిని యంత్ర 

పెడ్గవియగు రూపములకును 
ఈపద్ధతి యుపయోగపడుచున్నది. 

(ii) ద్రావకముతిో కరిగించి బొమ్మల చే 

రృరచుట:._.చిత్రకారునియుక్క._ కూపకల్పన 

మును తుత్తనాగపురేకు"సై దింపి రాగిరోఆరును 

చక్కగ నునుపుజేసి మైనముతోం గప్పు 

దురు. తరువాత నొకవాడిగల ఇనుపగంట 

ముతో? నాతు త్తనాగపు శేకుమోంది బొమ్మ 

లను రాగిరోలరుపై (వాయుదురు. (వాసిన 

చోట్ల మైనమువిడిపోయి తక్కిన రోలరంతయు 
మెనములో. గప్పంబడియుండును, బొమ్మలను 

వొసినతరువాత రోలరును సై 1 (టికుదావక 

ములోచుంచి కొంత శేపుంచుదురు, అప్పుడు 

మైనములేని చోటే రాగి యా (బావకములో 

కరిగి గుంటవేర్వడును, అటుతరువాత మైన 

మును గోకివేసినయెడల రోలర్ను. బొమ్మల 

యొక్క. యాకృ్ళతి యేర్పడును, 

(షష) యంత త్ర సాహాయ్య ముతో చీ త్రిం 

చుట: ఈ ప ద్ధతి ప్రకారము 'ముడ్ట మొదట పే బ్ో 

మ్మలను ఉక్కతోలరుపై జెక్కి.. 'చానిని కాల్చి 

చల్ల నీటిలో ముంచుటవలననది బిరుసెక్కును, 

దీనిని మరియొక యుక్కు.రోలరు నొక్కు 

నట్టుజేసి న యెడల మొదటిబొమ్మా దీనిపై ( 

బడును, కాని మొదటి రోలరులోనున్న ప 
న. 

ములకు మెరకులును, 'మెరకలున్న చోట్ల పు 

ములును ఏర్పడును. ఈ రెండ నరోలరునుగాడ 

మొదటిదానివతె బీరుసెక్కి.ంతురు. తరువాత 

సీ రోలరుతో రాగి రోలరు ఇన నొక్కీ.నయె 

డల మొదట వాోసిన బొమ్మ దీనీిమోంద 

౫. చిల్లి రేకలతోనద్లుట విది మిక్కిలి 
య టె 

పురాతనమైన సాధనము, జపొను'బేశములో 

విస్తారముగ వాజెడివారు. మన చేశములో 

నిప్పటికి వాడుకలోన్తున్నది. అట్లల'సి గొని 
ర) 

తన్ననిరేకులపై గాని బొమ్మలను(వ్రాసి ఆయా 

చోట్ల కత్తితో కోయుదురు. వీనిని బట్ట, 

నుంచి కుంచెలతో రంగులు వేయునప్పుడు 

క త్తిరించినవోట  రంగంట్తి తక్కినచోట 
అని మ (0౧) 

శెల్లయగానుండును. (ప్రతి బొమ్మ యు నీపడ్థతి 
ఖాతం 

కశడ పా 

న! 

నం. _ =] 

2 పం లకం తోలాలి! 

వలన నద్దుట 

దీసికొని 

వచ్చును. 

చి తించుట! 

పద్ధతి (పక 
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వలన నద్దుటకుసాధ్యమగును. వేర్వేఆు శేకులు 

దీసికొని వివిధ రంగులుతోంగాడ నద్ద 

వచ్చును. "కాని యితేరపద్ధతులకును దీనికిని 

చి త్రించుటయందు ఛేదముక్న ది. ఎట్టన ఈ 

పద్ధతి (ప్రకారము మూామిడివీండెల యంచు 

నద్దవలెనను కొొందము. మామిడి పించెలను 

అట్టచేయునప్పుడు మధ్య మధ్యను కొంచెము 

నది క 'త్తిరించనిచో పించెలు అట్టలో నిలు 

డ్ పరీ నా వవు. ఇట్టియట్టతి (జేసినయంచు అద్దినప్పుడు 

బొమ్మలు వకభారగానుండక మ న్యమధ్యను 

తెల్ల నిభాగములుండును, 
న! 

పైని వర్ణించిన సాధనములు మాత్రమే 

గాక యితరసాధనములుగూడ కొన్ని గలవు, 

రూప కల్పనమును బట్టియు; బట్టలయొక్క- 

సున్నితమును బట్టియు, నద్భకపు పద్ధతులు 

వమూరుచుండును. కొంతవరకు యం[తముల 

తోనద్ది తరువాత చేతిదిమ్ములతోనద్దుటగూడ 

కలదు. ఇమే సాదాబొమ్మలు యంత్రముల్గొ 

నద్ది యెక్కువ నగిపీగల వానిని" 'చేతిదిమ్మ 

లతోగాని చిల్లి' శేకులతోగాని యద్దుదురు. 

కలంకారీ యద్ద కమున కుపయోాగించు 

బట్టలను సాదాయద్దకము వేయునప్పటికం కు 

| చెక్కు వ జా(గరత్తి తతో 

బట్టలను త్రయారు వేయుట చలువ చేయవలెను. 

కలం కారీబట్టలను ప్రక్యేకముగ చలువచేసి 

సాఫుచేసినంగాన్ని యద్దకము చక్క-(గాపడదు. 

' చేతలోవచ్చిన పాచ్చుతగ్గులనుదీసివేసి 
చలువ 

శి 
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చేసిన తరువాత బట్టలనూ ముడుతలుపడకుండ 

ఇన్ఫుపరోలన్ష వై 6 జుట్టుదురుః తరువాత వానిని 

టర్కీ యెరుపు న్యూనెలో (సోద్దా యద్దకము 

చూడుడు) ముంచి యెండవై చి ముడుతలు 

పడకుండ నుంచెదరు. 

రంగులును, 

ముఖ్యముగ నెరుపు 

ఈపని 

వలన తక్కిన రంగులకుంగూడ నొకవిధమగు 

తళుకు వచ్చును. అందుచేత సామాన్యముగ 

బట్టలను నూనెలో నాన్సుదురు. | 

గసాదాయద్దకమునకును కలంకారీ యద్దక 

మునకును రంగులు తయారు చేయుటలో భేద 

మున్నది. 

నూనెలో నాన్సుట యవసరము. 

. శీసలము 

రంగులను తయారుచేయుట 
శా న్ర్రజ్ఞానమే గాక 

యనుభవము కూడ తేని చే రంగులను 

చక్కగ గలుపుట దుర్లభము, రంగుల 

యొక్క. లేత ముదురులనుబట్టి వాని భాగ 

ములు మారుచుండును. ఇంతియగాక యొుశే. 

నమూనాలో ఆ₹ిండు మూండు రంగులుండు 

నప్పుడు వానిలో నొకచానితోనొకటిపరస్పర 

వె మమ్యము 'లేకుండునట్లు రంగులును గలప 

వలస్మియుండును. “సాచాయద్దకము” లో 

వాసిన రంగుల విభజన మ్రిందుంగూడ వర్తిం 

చునుగాన నిక్క_డ తిరిగి దానినిగూర్చివ్రాయ 

నక్కర్శలేదు. కొన్ని రంగులు తమంతటతామే 

బట్టల కంటుకొనును. కొన్ని యితర పదా 

లోముల సవాయమునగాని యంటుకొనవు 

నురిఖొన్ని యుపాధులతో నద్దవలెను. కొన్ని 
> 

శో 

రోజూ రంగులును వేయుటకు 
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తరుణముల ఉపాధులను మాత్రము బట్టలపై 

సద్ది తరువాత రఠగులో ముంచెదరు,. 

సాదాయద్ద కోమునందుురంగులు సామా న్య 

ముగ . ,కపొయ స్థీతలోనుండును. బట్టలను 

రంగులకపూాయ ములలో ముం చినప్పుడు రంగు 

| లంటును. కాని కలంకారీ యద్దకము సందు 

రంగులు కొపూయములుగం జేయరు. దిమ్మ 

అను ముంచి బట్టలపై నంటించుటకు వీలగు 

నంత పల్పగ మా(త్రముండును, ఇట్లు చేయు 

టకు "రెండు ద్రేశ ములున్న వి, రంగులు నీటి 

వలె పల్చ్బగానుస్న యెడల దిమ్మలను రంగులో 

ముంచి బట్టలమై నద్దులోపల కొంత [క్రింద 

పోయి నష్టమగును, బ్రంత్తియగాక రంగు పల్ప 

గానున్న ప్పుడు బట్టపైనద్దిన తరువాత నద్దిన 

చోట్ల నేయుండక యిరు(పక్కలకు6 (ాకును. 

అందుచేత బొమ్మలు చక్కగ నుండక చెదరి 

పోవును. ఈ కారణములనుబట్టి కలంకారీ 

.యడద్దకమునందు వాడెడిరంగు _ లెష్పుడును 

గోదువలె జిగటగ లిగియంటుకొనుటకు వీలుగ 

నుండును, ' చేయుటకు రంగులను 

కొన్ని యితరములగు జిగటప డార్థములతో, 
గలిపెదరు, ఈ పదార్థములకు “జిగుర్ణులు” 

(Thickening agents) అని చేరు. పనిని 

ఇట్ల 

గూర్చి యించుక (వాయవలసియున్న ది. 
జిగురులు (Thickeners):— ఇవిరంగులను 

గట్టిపరచుటనై కలిపెడి జిగటగల వస్తువులు, 
తుమ్మజిగురు, నీ 

జిగురు, సెనిగాలు జీగురు జిగటమట్టి,నర్వీసు, 

గంజి, " మెడాపిండి; 
"న మా 

gy 

చెల్ల పునీరు, గీ సరీను, కోడిగుడ్ల సొన మున్న 
గునవి తరుచుగ వాడంబడు జిగురులు. కోడి 

గుడ్డ సొనతేప్ప తక్కినవన్నియు నీటిలో కలిసీ 

కాని ఉడకంబెట్టి కాని పక్వమునకుం చే 

బడును. ఒక పెద్దగిన్నెలో నీరు. బోసి యందు 

లోనొక చిన్నగిన్నెనుంచి దానిలో జిగురు 

పదార్థమునుంచి కొంచెము నీటితో” క గలిపె 

దరు. సెద్దగిన్నెలోని సీరు మర గంబెట్టినప్పుడు 

యావిరికి జిగురు పక్ళమునకువచ్చును. అన్ని 

జిగుర్లును అన్ని రంగులకు ,నుపయోగించుటకు 

వలనుపడదు. రంగుల స్వభావములను బట్టి 

జిగుర్లు మారుచుండును. కొన్ని జిగుర్లను 

జేయుపద్ధతులను వాని యుపయోగములను 

గూర్చి యిచ్చట సంథఖ్నీష్తముగ వాయ, 

బడును, 

గంబి:_ఇది సర్వసామాన్యముగ ననేక 

రంగులకు వాజెడి జిగురు. ఎక్కువ తా రస్వ 

భావముగల (సు న్నమువలె గాటయినవి 

రంగులతో గ్లాని (దావక స్వభావముగల (గం 

ధక చ్రావకమువలె ఫుల్లనివి రంగుల తో 
గాని కలుపుటకు పనికిరాదు.  భూరపఫు 

రంగులతోంగలిపి నప్పుడు గంజి ముష్దగట్టును. 
ద్రావకపు రంగులతోం గలిపి నప్పుడు జిగురు 
పాడి బిరుసెక్కును, - కాని తక్కిన యన్ని 
విధములగు రంగులతో గలిపి వాడవచ్చును, 

గంజిచేయుటకు 15 పౌనుల మెదావీండికి 

కొంచెము  చల్లనీరు గలిపి మీాగడవ'లె నగు 
నట్టు. చేయవలెను. తరువాత కొంచెము “ఆ 

+ ఎతిడ్తిం © 
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లివు నూనే” (Olive 01) ౯ ల్రిషి పదిగ్యాల | సౌచ్చును. లేతగా వేగినపిండి డి ముడు పా 
నుల నీటిలో గలియ జెట్టి, నురగ జెట్టి చల్లా. నుల్లు గ్యాలను సీటిలోంగలిఫిన యొడల మంచి 
ర్పెదరు. అప్పటికి గంజి పక్వమునకవ చ్పును . గు జ్గు లా తయారగుశ్చు, ' ముడర పగివది గ్యాల 

గోథుము పిండి: ఇదియు గంజివలెణే ' 'నుకు పదిపౌనుల వరకు. గోవలెను. (ముదర 
మేని జెప్పీనరీతి నుడకంబెట్టి తయారు చేయం | వేగిన పిండితోంజేసిన జగురు (చావక్షపు రంగు 
బడును. పటిక, అన్న భేది మున్నగు ఉపా లకును మోౌరపురంగులకుంగాూడ నుపయోగిం 
థులను చిక్కంగం జేయుటకు మా(త్ర ముప | చును, గంజివలె నీజిగురు బటలకు దటముగ. 
రూం బడుచున్నది. తక్కిన రంగులతో బట్టదు. అందుచేత నిది ముదురు రంగులు 
గాని యుపాధులతోగాని క్రలుపుటలేదు. వేయుటకు పనికిరాదు, 

తున్ముబంక = సెనిగాలు జిగురు;___ఇవి “డ్రాగను” జిగురు (1m tragacanth): 

యనాదినుండియు కలంకారీ యద్దకమునందు ఇది బజారులో దొరకును. కలంకారీ యద్ద్షకున 

వాడుకలోనున్నవి. కాని వానివెల యధిక  కిదియొక ముఖ్య పదార్థము. గంజితోగాని 
మగుటచేత నిప్పుడు తరుచుగ వాడుటలేదు. | మైదా పిండితోగాని కలిపి వాజెదరు. పూత 
తేతరంగుల నద్దుటకివి (ప్రశస్తమైన జిగురులు, | రంగులు (pigmet colours) చేయుటకును 

ముదురు రంగులు వేయుటకు పనికిరావు. గంజి | ఉపాధి రంగులువేయుటకును వాడవచ్చును. 

పెట్టిన బట్టలు నీటిలోజాడిం చి నప్పు డా గంజి దీనితోం గలుపుటవలేన గంజి బట్టలకు ద్ట 

పూర్తిగపోక బట్టలు కొంచెము వీరునుగ ముగలట్టి యుళతికిన తరువాత బట్టలు నున్న 

నుండును. తుమ్మబంక పెట్టిన గుడ్డలట్లుగాక | గా నుండును. చల్ల సీట్రిలోగాని వేడినీటిలో 

యుతికిన వెంటనే జిగురు బట్టలనుంి విడిపోయి | గాని నాసంబెట్టుటవలన నీజగురు తయా 

బట్టలు మెత్తేగ నుండును. అందుచేత నివి | రగును. 

మీక్కి_లి సున్ని తీములగు బట్టల నద్దునప్పు డుప కోడిగుడ్ల డ్ల సొన ఇందులోని జిగురు గఆ 

యోగపడుచున్న వి. ఆరులేకయెనిమిది పౌనుల భాగమునకు “అల్బుమిన్” (albumen) అని 

బంకోను గ్యాలను నీటిలోను డక(జెట్టిగాని చల్ల జేరు. దీనిని ర కృమునుండి కూడ తీయ 

నీటిలో నాన్సిగాని తయారు చేయవచ్చును. వచ్చును. ఇది "రెండు విధముల నుప పయోగపకు 

సీనుజిగంరు (British క్రయ ఇడి మైదా | చున్నది. రంగులకు జిగురు బుట్టించంగలదం 

పిండి వేయించి శయారుచేయ(బడును. ముదర ' ఫూతీరంగులను బట్టలకు దట్టముగ నంటు 

వేగినయిడల న్లబ్ల గానుండును, లేనిచో. నెట్ట నట్టును చేయణగలదు. ఇడి యెప్పుడు చల్ల 

వాగుగానుండును. ముదర వేగినకొలందే జిగట | నీటితోనే తయారుచేయంబడును. చక్కా 
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తయారగుటకు కొన్ని రోజులుకూడ పట్టును. 

ర_క్రమునుండి తీసిన అల్బుమిను గ్యాలనుకు 4 

నాలుగు పొనులును “కోడ్డిగుక్లసానమయైన వో 

గ్యాలనుకు ఆరు "పూనులును గావలసి యుం 

డును, కోడిగర్డ్ల సొన వెల యధిక మగుటచేత 

లేతరంగులు వేయుటకు మాము వాడు 

"చున్నారు. గోడ్రాగను” జిగురును కోడిగుడ్ల 

సొనను చెరిసగముగలిపి పూతరంగులు 

చేయుట కుపయూగించెదరు. ముదురురంగులు 

వేయుటకింతకం కు నెక్కువపాలు “అల్బుమిను 

కావలసియుండును. ఈ జిగురుతో రంగుల 

నద్దిన తరువాత బట్టల కావిరింబస్టైదరు. అట్లు 

చేసినప్పుడు “ అల్బుమిను” గడ్డకట్టి రంగులు 

బట్టలకు గట్టిగ నతుకుకొనును. 

జగురులను రంగులను కలిపి యుడకంబెట్టి 

యద్దుటకు తయారువేసి బట్టలకతుకుకొను 

టకు ఇతర పదార్థములతో గలిసెడివారు. 

కొని యిప్పుడు జిగురునుురంగులను అంటుడు 

పదార్థములను వేర్వేరుగశయారుచేసి యద్దు 

నప్పుడు మా(త్రము గలుపుదురు. రంగులతో? 

గలిపెడి జిగురులపాలు ఎక్కువై నొ "లేత 

రంగులు వేయవచ్చును. 

అద్దుటకు పూర్వము. జిగురులు గలీపిన 

రంగులను వడకట్టుటముఖ్యము, ఇసుక మున్న 

గు గట్టిపలుకులు రంగులతోం గలిసియున్న 

యెడల రోలర్ల పై గీతలుపడి బట్టలు" చెడి 

పోవును, అందుచేత రంగులు మె_త్రగనుండుటా 

యత్యవసరము. వడకట్టుటకు రంగులను 

లోగాని pom పోసి స్ 

దరు. ఇట్టాకటి రెండు సారులు చేయ. సరికి 

గట్టి పలుకులన్నియు సంచులలో నిలిచి 

మెత్తని రంగులుమా(త్రము వెలువడును, 

అన్ని జిగురులు అన్ని రంగులతోం గలుపు 

టకు ఏలు లేదని ఏ ని (వాయంబడినది,రంగ లు 

మి(శణము( చేయుటకు జిగురులకును రంగుల 

కును పరస్పర వై వమ్యములేకుండనుండన లెను. 

కొన్ని జిగురులకు మిక్కిలి చేడిబెట్టినలాని 

జిగటరాదు. కాని యా వేడిమికి కొన్ని 

రంగులు చెడిపోవును, కావునసట్టిరంగులతో 

నీజిగురు గలుపంగూ డదు. వేడిమికి చెడిపోవు 

రంగులతో గంజిని 

గూడదు, 

మెదాపీండిని Nowe 

జిగురులకును రంగులకును పరస్పరాను 

రాగ ముండంగా డదు, అట్టుగానిఛో జిగులు 

లు రంగులతో రసాయన సంయోగము నొంది 

రంగులు వర్షములు మారిపోయి. నూతన 
పదార్థము లేర్చడును.  (దావక స్వభావము 

గల రంగులతో గంజి గలపంగూ డదుం 

తారస్వభావముగల రంగులతో తుమ్మ బంక 

మున్నగు జిగురులు మూ(త్రమే వాడవలెను. 
| జగుర్ల యొక్క. పాకము జాగ త్తతోం గని 

పెట్టవలెను, ఏలయన జిగురుయొక్క పక్ష 

మును బట్టి యవి యారుటకు. గావలసిన 
కాలము ఎక్కువ తక్కువ లగుచుండు. ఆ 

రెడుకాలమున్న బట్టి రంగులయొక్క కాంతి 

* ౨౮౦౬9 ¢ 
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నం, _౨.] అదకము 
డి 

శాన 

పాచ్చుటయు తేగ్గుటబయు సంభవించు చున్నది. 

పటికతోను అన్న భీదితోను "గంజినే వాడు 

దురు. వలయన నవి కొంచె మాలస్యముగ 

పనిశేయును. అందుచేత తుమ్మ బంక ముద 

లగుగోదులు పనికిరావు. ఇ న్నే రంగులయొక్క 

చేతముదురుచాయలు జిగుర్ణ యొక్క గట్టి 

యుండును. 

వాడుటవలన వచ్చెడి ముదురు చాయలు 

గోదులవలన రావు 

పలుచందనములను బట్టి గంజి 

కొన్ని తరుణములు జిగురులను రంగు 

లతో గాని యుపాధులతోగాని కలిపినప్పు 

జా జిగుర్లు వానితో సంయోగము నొంది 

క్రొత్త త్త రంగులను సృష్టిం చును. ఇట్టి స్వభా 

వముగల జిగురుల నాపదార్థములతో గలప 

గూడదు. 

అద్దకము పూర్తి రియెన తరువాత బట్టల 

నుతికిన వెంటనే ఎగపరులుబుట్టలనుండికీఘ్ర
మున. 

తగ్గిపోవును. అ క 

జిగుర్హ తోం గలిపి యెద్దినప్పుడు సామాన్య 

ముగ బట్టలు కుంగును. జిగురు చిక్కనైన | 

కొలంది “పంగుట సాచ్చగును. ఇట్టి స్థితిలో. 

-ఇండుమూండు రంగులల్లో నద్దినప్పుడవి మా 

నముగనుండక వ్యా వీయాందు 
హాచ్చుతేగ్గుఖు 

గలిగి శాంతిలోంగూడ భీదములుండును. 

ఇట్టి యవా౦ తరములు రాకుండుటకై 

-శండుమూండు జిగుర్లు గలిపీన మి(శ్రణముల 

"ను పయోగించెదర్ను సామానస్టిముగ తుమ్మ 

| గోదుతో బంకమట్టిగలెపి వాడుదురు, అడ్డ 

కమ్రునం దుసయోగించెడి " రంగుల వరుస ను 

బట్టకూడ జిగుర్లు మారుచ్చరడును, ముదురు 

రంగులు గంజితో, గలిపి "మొదట నిజెదరు. 

చేతరంగులు గోదులతో. గలిపి తరువాత 

టకు తుమ్మ బంక లోనగు నోదులను వాడు 

దురు గాని గంజి మైదా పీండిమున్నగు చిక్కని 

జిగుర్ల్ణను వాడుకంజేయరు. 

అదకపు పడతులు 
ది థి 

వ్రంతవజుకు బట్టలను; రంగులను తయారు 

చేయు పద్ధతులు నర్షింపంబడినవి. ఇంక రంగుల 

| 

బిడిపోవ లెను. లేనిచో రంగులయొక్క దీ_్లీ వ్ర 

నద్దెడి మార్లముల్ము వర్ణ ౦పవలసి యున్నది. 

రంగుల తత్త్వమును స్వభా 

వములను బట్టి యగ్లెడ్ని (స్వ ౦, పదాయములు” 

యొక్క 

మారుచుండును. ఈ సం ప్రడాయముల శే 

“పద్ధ తులు’ (Styles of printing) అనివేరుం 

ప స్తుతము రంగులయొక్క_ సంఖ్య మితిమోరి' 

ముండుటవేత పద్ద తులు గూడ ననేకము 

లున్న వి. కాని రంగుల స్వభావములను బట్టి 

"రండు సామాన్య పద్ధతులు చేలుచున్న వి. 

తగిలినంత మాత 

ఇవి సామాన్యముగ 

| ఖనిజ స్వభావము గల రంగులు, ఇంగిలీకము 

కొన్నిర ంగులు బట్టలకు 

ముననే యంటుకొనును.. 

జాతిలోనివి. ఇట్టి రంగులను జేగుర్ల తో గలిపి 

చక్కగంజేసి దిమ్మలతో నద్ది ఎండల క్టైద
రు. 

సామాన్యముగ కోడిగుడ్ల సానతోం గఫిలి 

ఠి ౩౭9 

న ద్లైదరు, నాజూకైన మాపకల్పనముల నద్దం, 

చేగుర్దు, గంగజిందదూూరము లోనగునవి యిట్టి . 
tu 



రాజం అద్దకము (నం. ౨, 

యద్దుదురు. అప్పుడో పక్కారంగులు నిలిచి ఈ పద్ధతిలో ముఖ్యముగా వాడెడి 

యుండును, వీస్థిని పూతరంగులన (0180062015) 

వచ్చును. ఈ, యీద్దకమునసు సా యుప పద్ధతి 

(pigment style) యని చేరు. 

కొన్ని రంగులు ముఖ్యముగ మూలికల 

సంబంధము లగునవి (Vegetable dyes) 

పూతీబూయుటకువలనుపడనివి. ఇట్టిరంగులకు 

సాదా యద్దకిమునందు వరి ౦పలుడిన పద్ధతు 

లన్నియు వర్సించును. ఇం దనేక పద్ధతులు 

గలవు. ఒక బట్టలో కొన్ని ఛాగములశే 

రంగు వేయుటవలన సాదా యద్దకమునందు 

ఏలులేని పద్ధతులు గూడ నొకటి, రెండున్న వి. 

ఈ పద్ధతు లన్నియు నీ ధిగువ సంశ్నే పముగ 

వరి ౦ంపయబడును, 
బం 

(1 వూతరంగుల్త సడ తి (pigment 

5tyl8):--ఇది పురాతన పద్ధతి. కల్పితప్పు 

రంగులు లేని కాలమున నీ పద్ధతి మిక్కి.లి 

- వాడుకలో నుండెడిది. బచ్చెన పోసినప్పుడు 

కొయ్య బొమ్మలకు రంగు లంటునట్లు ఇవి 

బటల కదుకొనును, 
వ ధు 

కొనునట్లు చేయు 

రంగులను బట్టల కంటు 

జిగురులకు బఉధనములని 

(fixingagents) చేరు, 

వాడుకచేయు బంధన పదార్థము అల్బుమిను, 

ఇందుకు కోడిగుడ సొనయెనను రక్తములో 
నుంచి తీసిన అల్బుమినై నను వాడవచ్చును, 

పూతరంగులతో నద్దిన బట్టలు సబ్బులో 

నుతికినప్పుడు గాని యండ వేసినప్పుడు “గాని 

Ay a 

కోక్ ఆ*రింజి (chroine orange ); 

పూత రంగులతో. 

రంగులు:-కో)మ్ పసుపు(6మ0మ6 yellow); 

కోక్ 

పచ్చ (Chrome green); అల్ట్రా మెరీన్ 

(ultra marine) (నీలను); దీపపు కొడి; 

"జేగురు మన్ను; తు త్తనాగ భన్మము (Aine 

03166) (తెలుపు ; ఇంగిలీకము మొదలగు 

నవి. ఇవియన్నియు నొ శేరితిని అద్దంబడును. 

ఒకదానితో మరియొకటి గలివీ వేళ్వీరు 

ఇాొయలు తెప్పించవచ్చును, * లేచాయలకు 

అల్బుమిను కొంచెముగను;, ముదురు బాయ 

లకు “నెక్కువగను వాడవలెను. రంగుల 

నెంత మెత్తంగ పొడిజేసిన నంత దీ ప్పివంతము 

లగును, అద్దుటకుంహాడ ననుకూలముగో 

నుండును, రంగులు మిక్కిలి మెత్తగ నుం 

డనియెడల నద్దకములో ముద్దలుపడి హెచ్చు 

తగ్గులుగ నంటుళొనును, రంగుపొడిని అల్ఫు 

మిను నీటితో చిక్కంగం గలిపీ తరువాత 

గంజితోగాని యితర జగుర్ల తో గాని పలు 

చన చేసెదరు” ఈ (క్రింది యో గములవలన సీ 
పూతరంగుల వాజెడి పద్ధతి తెలియును, 

* అల్నుమిను,.,,.,2 గ్యాలను (5 జనుల అలు 

నును గ్యాలను నీటీలో(6 గలప 

జ 
వలెను) 

ఈ ఆంటిని చక్క. గలిపి వడపోనీ యద్దవలెను. 

. నీలము (Dark vlttamarine blue):— 



సం, ౨1 ఇ _ అడ్షశకము దీ "| ల్ 

24 పౌనులు (ముణును) అల్జామెరీను ' 

రంగును దీసికొని మెత్తగ పోడి జేసి 

కష్టే గ్యాలనుల ఆల్బుమిన్న నీటితోగేను 
24 35 డాగను జిగురు నీటితోను 

కో 99 అమ్మానియాతోను 

శే ౨)  గ్లీసరీనుతోను 
శే ౨)  కర్పూరతైలముత్రోను 

1 3 ప త్తిగంజలనూనెతోను 

చక్కులగం గలిపి మొత్తము 8 గ్యాలను లగు 

వరకును నీరువోసి కలియ పెట్టవలెను. అప్పటికి 

రంగు పక్వముచక్యవచ్చి యద్దుటకు సిద్ధముగ 

నుండును. అద్దిన తరువాత బట్టలకు అవిరియెన 

పాట్టైదరు, శద సలసలకాగెడ్ని నున్న పునీటిలో 

నైనముంెదరు. ఇట్టుచేయుటవలన అల్పుమిను 

గడ్డకట్టి బట్టలకంటుకొనును, డానితోంఛాటు 

రంగులును బట్టల నంటియుండును. కాని యో 

రంగులు. వేయుటకు శెండాక్నేపణలు గలవు. 

పూతరంగులు వేయుటవల బట్టలుబీరుసెక్కు-ను. 

ఇంతియగాక యిని పక్కారంగులైనను బట్ట 

లకు రాపీడితగిలినప్పుడు రంగులు, కొంతవరకు 

రానిపోవును. 

డీరంగులు సామాన్యముగ నాటకపు తెరల 

కును కిటికీలకు నుఅడ్డముగట్టుట కుపయోగించు 

గుడ్డలకును జవేయుచున్నారు. దుస్తుల కుపయో 

గిం చెడి వస్తువుల కరుదుగవాజెదరు. . 

ఇతరముల గు పూతరంగులు:_ పై నిఖనిజ 

వ అద తలి 
సంబంధములగు రంగులనద్దుటవర్షిం ఫంబడినవి, 

మూలికల సంబ్రంథములగు రంగులను గూడ 

కొన్నిటిని ఖనిజ స్తంబంధములగు రంగులవలె | 

ఈ కారణములను బట్ట యిష్టు, 

నద్దవచ్చును. ఇందు స్యాభావికపు రంగులును 
కల్ట్సిత్యపు రంగులును గలవు. ఇ్రంతియగాక 

ఏనిలో కొన్ని నిర్ధుపోధికపు రంగులు, వరి 

కొన్ని సోపాధికపు రంగులు. ' ఇవిగాక మరి 
కొన్ని యితరజాతులలో? చేరిన కల్పితవు 
రంగులుగూడ కలవ్ర. ఇవి యన్నియు పైని 

వర్ణించిన పూతరంగుల పద్దతి ననుసరించియే 
యద్దంబడును. ఏనిలో కొన్నిటి నిచ్చటం జెలి 

పదము. " 

నిరుపొధికపు ర ంగులప్రద్ధ తి (Direct dye_ 

ing colours): —& రంగులలో కొన్ని సాదా 

యద్దకమను , భాగములో 'బేర్కొనంబడినవి. 

నూలునకును ఈ రంగులకును ఒక విధమైన 

యనురాగము గలదు. అందుచేత నివి యుషాొ 

ధులు లేకయే బట్టలకంటును. అయినను నిపి 

మిక్కిలి పక్కారంగులనిపీించుకొ నవు. అందు 

చేత ప్రస్తుతమివి యద్షకమైనబట్టలకు మెరుగు 

చబెట్టుటకు మాత్ర ముపయోగించెదరు. ఈ 

రంగులతో గులాబి, మబ్బు: నీలము పసుపు 

రంగులుమా।త్రము వేయవచ్చును. ఈరంగుల 

నద్దునప్పుడు జిగుర్ల నుమా(త్ర మేకాశ కొంచెము 

త్యూర స్వభావముగల లవణములను (alkaline 

52165) గూడంగలిపెదరు ఈ రంగుల నన్ని టే 

సీ క్రిందజెప్పినపాళ్ళు దీసికొని యడ్డవచ్చును:- 

| ఫీ పౌనురంగు 1 పాను గోసోడాఫాస్మేలు?? 
త 

శే గ్యాలనునీరు జే పోను కనోడానల్మేటు" 

E గ్యాలను గంజి 
| 

| 
| న్ 

పనిని గలివి యడ్జెన తరువాత బట్టల 'కావిరిపట్టి 

క ౨౨౭౦౫ 

శ్ర 



తొడి..౨ అద కము, 
0 

(సం. తీ 

గోరువెచ్చని సబ్బునీటిలో నుతికి యెండ వేయు. 

దురు. = లల 

సోఫాధికప్పు “రంగులప్మద్టతి. (Mordant 

dye-stuffs):- ఇంట్ ‘ అలిజరీన్”” తరగతి 

రంగులు ముఖ్యమైనవి. మంజిన్ట చేక మచారు 

చెక్క దీనికి సరిమైనమూలికు దీనిసారమునకు . 

ను “అలిజరీనుఎరుపు” నకును(2122206 red) 

భేద మేమియులేదు. వివిధములగు ఉపాధుల 

తో అలిజిరీనుం గలిపి యద్దిన యడల వేశ్వేరు 
చాయలు వేయవచ్చును. 

రోజారంగులును, అన్న భేదితో ముదు లెరు 

సును, ఈ రెంటియుక్క_ మిశణముతోం గలిపి 
నప్పుడు జేగురు కచిలనర్దములను వేయవచ్చు. 

ను, ఈతరగతిలో. జేరనపతంగి చెక్క, కాచు? 

లాగువుడ్లు, (బేజిలువుడ్డులోనగునవి కలంకారీ 

యద్దకమునం దుపయో'గింతురు. ఈ రంగు 
లన్నిటిలో నెరుప్తు వేయుట కష్టము- అద్దకము 

పూ ర్తియెన తరుతాత మెరుగు బెట్టుటకు 

కొన్ని యితర పదార్థములుగలి పెదరు, ఇందు 

ముఖ్యములయినవి నూనె, చింతపండు మరి 

కొన్ని లవణములు. పటికోయు, అన్న భేదియు 

నీరంగుల కుపాధులుగ వాజెదరని సి నివాసి 

తివి. ఇవీ గంభక(చావక సంబంధములగు 

లవణములు,  పీనికోం'కు విసీగరు సంబంధము 

లగు “అసిశేట్లు” (గేహ్టములయినవి,. ఏనితో 

నద్దిన తరువాత, నావిరిపట్టినప్పుడు విసీగరు 
బట్టలనుండి క్రీ నుము% విడిపోయి రంగులనా 
కర్డ్ ౦వెడు భస్మ నులు (oxides) మాత్రము 

3౭౬. QU 

నిలుచును, 

పటికతో నెరుసు. 

వంటుంత్లు. తమా లి. దంతం చాక. టా 4 

ఈ రోంగులన 'ద్దెడి పద్ధతులలో 

మచ్చుకొరనైై యొకటి శెండిందుచూె 

ఈదిగువనిబ్చిన వాళ్లము శ అము. 

తమతవు యిస్టాన్మసారముగమాగ్ను చుందురు: 

అలిజరీన్ ఎరుపు (ముదురు వాయ __ 

(purple):~—— 

రస గ్యాలనులు గంజి, 

i 3 అలిజరీను 

శీ 9 కునీగరు 

స్టే 9 'క్యాల్సియమ్ ఆసి'పేటు 

స్టే ఎ వరన ఆసెపేటు 

అలిజరీను నీలము (2జమ6 blue) 3 

1 ఫొను ఆలిజరీను స్రూపొడీ 

1 గ్యాలను నీరో 

చిక్కు.ని గంజి 

HUH» (కోమియమ్్ ఆని“సీటు 

స్వాభావికపు రంగులలో? జేరిన “లాగు 

వుడ్డు” (చెక్క) (108 7001) తో నలుపద్దు 
టకు 3. 

లాగువుడ్డు నలుపు (108 wood black) 1 

ఠి 15 ప్లౌనుల గంజి 

10 , ,సీను జిగురు 

44 గ్యాలనులు నీరు 

శీ గ్యాలను వినీగరు 

yy ఏ లాగువుడ్డు సారము 
శీ» క్వెర్ నిట్రకొ'సారము ( (uercitran extract) 

వీనిని చక్కగా కాచి చల్లారిన తరువాత 

శ "పౌను (ప్రషియేటు ఆఫ్ పొటాసీయము (166 prus- 
51116 of potash) 

1 గ్యాలను నీతు 

2 9) 

1 
ర్ 5) 

(కోమియమ్ ఆసిెటీటు క నిపీననీరో 
ళో 

కై పౌను పొటాసియమ్ క్లో శేటును 
Ca 
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రొ౬రీ అదశక్రము 
ol 

(సం, 9 

గలిపి య బెదరు. అద్దకము ముగిసిన తరువాత 

బట్టల నెండవేసి గంటే సీపు ఆవిరింబట్టి " నీటిలో 

జాడిం చెదరు! హాక్కానల్వు వే చేర్చ డును. 

అనిలీను మోరపురంగులు (0286 aniline 

dyes) ఏఈ రంగులన్నియు కరక్కాయ నీటి 

_ తోనళజ్ఞైదరు. ఏనితో నీలము, ఊదా, పసుపు, 

పచ్చ మున్నగు చాయలు వేయవచ్చును. ఇవి 

సబ్బులో 'నుడక వేయునప్పుడు వెలియక 

పోయినను ఎండసోకినప్పుడు కొంతీవజకు వెల 

వెలపోవును. రంగును గంజితోం గలిపి కర 
కాయ కషాయముతోం. గలియంబెట్టి యద్జె 

రు. ఎక్కువ ము త్లేము తయూరు చేయు 

నప్పు డీ మిశణము నుడకంబెట్టి 

చేయుదురు. 

'మెథీలీన్ నీలము (Methylene blue) 
నద్దుటకు:_ 

2 గ్యాలనులు మెథిలీన్ నీలిరంగు (9 పాసు నీరు;పాలు 

= రంగు కలిపి కొంచెము వినీగరు కలివీనది) 

చిక్కని గంజి 

1» డారిగను జిగుతు నీటు 

ఇ గాఢమైన కరక్కాయ కషాయము, 
ధా ‘ 

తక్కిన మౌరపు రంగులన్ని యు సీరీతినే 
పాళ్లు గలపంబడున్తు. అద్దిన తరువాత బట్టల 

కావిరిపట్టి * ఆంటీమొనీటార్ శుటు" అను 

లవణము గలిపీన నీటిలో ముం చెదరు, ఇప్పుడు 

రంగ లెక్కువ పక్కాగానుండును, " 

నీలివుందుతో నద్దుట (Application ‘of 

indigo); —_ కలంకారి యద్దకము నందు 
వా 
వ 

నీలిముంద ద్దు టకు శెందుమూ(డుప్యు తం 

లున్నవి, అందు సు కో జ 
mn 

మాడోశల్ టు పద్ధతియు ముఖ్య ములయి 

నవి, ఈ సస్థ్రతులలొ సీలిమందు ము 

ముదట తేట గనుండి బగ్టులుముంచి యారో 

వేసిన తరువాత గాలి సోకినప్పుడు నలు 

సపెక్కు_ను, 

౧స్లూ *కోజుపస్ట Yip 

సను తీయు, 
స 

నక్ష 

విధమైన పంచదార. దీనికీ బదులుగ నుసటేశ 

ములో బెల్లము వాజెదగు.. మూ: ము పాళ్లు 

నారోజును వడుపా ళ్లు నీటిలో కరిగించి యా 

సిటిల్* బట్టనుముంచి యర 'వేయుదుగు, ఆరిన 

ను *కోజనంగా 
En 

బట్ట మింద రంగుల సీ (క్రిండలభన్సీన పాళ్ళి 
గలిపి య'ద్దెదరు. 

1 "గ్యాలనులు సోాజణామాగరము గ లీసీక జిగురు 

స్టే ౧ చందం వలను, 0) ట్లునీను) 

ఇటపిన తరువాత బట కావిరిపటి సీడన బకోటి 
గండు ర రి 

“రెండురోజు లారనిచ్చి చ్బ నీటిలో err& oD 

తరువాత" సబ్బుపెట్టి చెంరుగుంబె దరు. ఎర 
రం ఠి 

చీరమో:ద నణంచులు, ను చుక్కాలుని 1) 
౧౧ న. 

లీ విధముగనే తయారగును, Gn 

బటకు బదులుగ న్నెరబట్టమింద ఏ నిం? జెప్పిన న్ య క 
విధముగ నీలి యద్దిదరు, నీలిమందు త్ 

గలిపిన సోడా శతొూరము ఎరుఫురంగును తిని 

వేయునుగాన అట్టిచోట్ల నీలి చుళ్ళులుండి 

బట్టయంతయు నెర్రగ నుండును, 

2 హైడో సల్ ఫై టుపస్టితి ( Hydrosul- 

phite procéss):- ఇది గ్లూకోజు స తికం'కు 

CAT) 
రి 

అరా 
f 



నం, ౨. ] అ ద్దశ ము 
బొడద్యో 

త్వరితముగ జరుగును. ముడి బట్టలనే యద్జ 

నచ్చును. అందుచేత విశేషముగా వాడుక 
లోనున్న ది. రంగు నీ విధముగ, తయారు 
చేయ వను: న , 

౨౦ పాట్ట హెడోం సలొకైటు రగ పాళ్ళు 
సోడా ళూరముతో. గలిపి నూరవలెను. తరువాతే ౧౫ 

పాళ్ళు నీలినుందు ౨౦ సొళ్ళు సోడా ఇషొూరముతో. 

గలిపీ (ప ల్యేకముగ నూరవలెను, దీనిలో కొంచము 

తుమ్ముజిగురు గనూడచేసి నూందరు. ౧౫ పాళ్ళు సీమ 
జిగురును ౮౫ పాళ్ళు సోడాకొరమును గలిపి వేరుగ 

నూచిజగు. ఈ మ్లూాశిని గలిపి యద్దెదరు, అద్దిన తరు 

వాడ బట్టల 'కావిరింబట్టి చల్లనీటిలో జాడించి తరు 

వాస "వేడి నీటిలో గా? సబ్బులో గాని యుదిక్సి యార 

చేయుదురు. 

ఆజోరంగులు (Azo-colours)'~ ఇవి 

దోవాదపు రంగులలో. జేరినవి. అనయా 

"రెండువురా(డు పదార్థములు గలిపి యద్దిన 

తరువాత బట్టలవిరా(దచే రంగు లేర్పడునుగాని 

'వేర్వేజుగ సీ పదార్థములు రంగులుగావు. 
ఈ రంగు లేర్పడుటకు రెండు తరగతుల పడా ' 

రములుకావలెను. నా _ఫ్థలీను (కల్లరాయుండే 

లనియమ్మ (బడునవి) సంబంధ (దవ్యము 

లున్కు“జై యాజో” (Diaz0-bodies) అనుమరి 

యొక పదార్థసంబంధములగు (ద్రవ్యములును 

గలిసి అజోరంగులగును. ఈ రంగులతో 

జరుపు రోజూ నారింజ; కపిల, జేగురు, నీల్ళి 

నలుపు మున్నగు పక్కారంగులు "వేయుదురు. 

మలులను సోజాతా రములోం గలిపి నఫాలు 

(B-Nappthol) లో ముంచియెండిన తరువాత 

కై యాజో రంగుతో నద్దెదరు. * వేడిసోకినప్పు 

డీ రంగులు చెడిపోవుకూన చుట్టు మంచు 
గడ్డ వేసి స్తే చల్లగ నుంవెదరు, 

గంధకపు రంగులు (Sulphur dyes):— 
బ్రవియు పూతరంగులవతె బల్ల కుపొధులు 
లేకయే పట్టును. వీనిలో ననేక తరగతులు 

గలవు. కాని య సైడు పద్దతులలో భేదము . 

చేదు. ఏనితో పసుప్పు, కవిల, ఊదా, పిలి, 

నలుపు, గోధుమ లోనగు రంగులు వేయ 

వచ్చును, ఈ రంగులలో గంధక ముండుట 

చేత నీపేరు గలిగినది. ఈ రంగుల క కన్ని టికి 

నీ (క్రింది యోగము వర్తించును, 

కి పాళ్లు రంగుపొడి 
ర శ్విసరీను 

కి, నీరు 

10 3 చాముగుడ్డ (సన్గ్మముగడ్డ సగముసీరు సలిపి 
నది 

ఉ స డో సలొ సైటు 

10 3 సోడాజూరముతోం సలిపిన సీమ బిగువు 

వీనిని గలిపీ మలులమాంయ నద్దవచ్చును, అద్దిన తరువాత ' 
ce యి టె 

నావిరిబట్టి సబ్బు నీటిలో జూడించి యండచేయుదుకు, 

అనిలీన్లు నలుపు (Aniline black): — 

ఈ రంగుతో సాదాయడ్డకము వేయు 

పద్దతి యిదివరలో? చెప్పబడినది. ఇది పక్కా 

రరేగు. ఉపాధికముగ _ నిరుపాధికముగను 

గూడ వాడవచ్చును. దీనినికూడ దోవాదపు 

రంగని" చెప్పవచ్చును. అనిలీనను ద్రవపదా 

ర్జు పాిణవాయువుతో సంయోగము? జెంది 

యీ నలు చేర్చడుచున్నది. “సోడియము 

~? ౨౭ ౪ 
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కోశేటు” అను పృదార్భిముత్' '( గలుసుట 
aR) 

వలన దానికి ప్ల్యోణవాయును లభించును, 

ఈ రంగును 'వేయుమొగ్గిము: = 

10 .(పొనులు) గంజి, 2 సీను జిగురు 6 పొటు *సి 

యస్ "ఫరో సైనైడ్, / గ్యాల నులు నీవు. నలిపి 

సలసలాకాచి శికీ పనులు ఫోడియమీ్ భో రేటు wre 

. గలపవలెను. చల్లారిన క్రరువాతే తి! పాసుల అనిగ్ను 

రంగును గలిపి యద్దెదరు, 

అద్దుట పూర్శిమైన పీదప నావిరింబ్బు 

కొంచెము పొటాసియమ్ బైకోమేటు గలి 

పిన సీటిలో ముంచి తరువాత సబ్బుతో 

జాడించి యొండ వేయుదురు. ఇది నలుపు 

"వేయుట కేగాక యరుపుమోంద్న భూప 

చాయ 'వేయుటకుంగూడ' నుపయోగింతురు. 

(2) ఉపాధుల పద్దతి (Printing of mor: 

dants):—పూతరంగుల నద్దుటయు, సోపాధిక 

రంగులై నవో రంగుల నుపాధులతోంగలిసి 

యద్దుటయు నిదివరలో వర్మింపంబడినవి, ఉపా 

ధులను నూత మద్ది, తరువాత బట్టల సాదా 

యద్దకము నందున లె నద్దుటగూడ కలదు, 

- ఇట్టద్దినప్పు డుపాధులున్న చోట మాత్రము 

రంగులంటి తక్కిన బట్టయంతయు తెల్లగ 

నుండును. ఇది “రెండవ పద్ధతి. మిక్కిలి 
పురాతనమైనది. విశేవముగ వాడుకలో 
నున్నది. ఈ పద్ధతివలన నద్దెడి రంగులన్ని యు 

సోపాధికపు రంగు లేయని వేటుగల్ జెప్ప 

నక్క్తతలేదు. ఈ పద్ధతి "రెండు. విధములు 

విభజింసవచ్చును. 

n 
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పుయా. నక్కి. సుగాటి 

సంసునో ని యును గురు, 
Un 

చరానిం నట్టి 

కంస గ 
(1 

యు పాములు గెంతు ఎ. సటీగ్ం 

అన్న భేటి. ఈ రెండును గెంభని(వౌసక్ర సంటం 
ఖ్ 

ఖిసీ్న న ధములగు అనుముల. ఏగికొంోు 

సంబంధి ములగు అనవగణముం లకును చెతిని 

సనివయునటయు అం నుసీత గ ళీ కీ, ఈ న ఖే 

'భిదికి టదులుగి అల్ల మాసి యక aR) 

“ఏట వరన ఆపి సీటులను ఉపాధులు 

నుపరేాగిందరనియు _ నినినరలో విసి 
mn 14 |. సీ 

అచు.) టిం, షః “ను నెందు గీ యుప 

సిసలు గనం గసులును  లెందినదాన్ 

ఈ సలుస్తునువేయనచ్చుసు.. కెంట్ మి 
ka ' 

ములను వాసన హో సముపునకును. నలు 

నకును మధ్యనున్న వొయలన్నియు నుత్చ శి 

చేయవచ్చును. ను రెం. డదుపొఘులకును ఈం 
[4 te, 

కలలో సాంకేతిక నామములు గలవ్ఫు, అమ్ము 

0 క & సే (= yet st wy సల ఖో మూనియన) ఉట అటు సిరుసురంగు నేయు 

దుగుగాన జానిన్ో*ఎరుపుసారో (11664 liquor) 

ఆనీ మీటులో 

రంగువేయుదుసుగాన దానిని “సలుసుసార 

నునియు. ఐరగ సతుళ్యు) 

(Bleck liquor) మనియు నీలిషదరు. అాన్సన 

నింకవిరా(ద ఫీసాంకేతిక పదములను'సాణ 

నప్పుణా యా యుపాధులని (గ్రహించునటి, 

ఈయుపాధులను జగురులతో. గలివీ యి 

తరువాత రంగుకపూయములో ముం చెదరు, 
శ్ 

జ 0 ౧ 

* 

al 
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ఉపాధుల నన్టుట మిక్కిలి కష్టము. అనుభ 
స్ణులుగాని చాకచక్యముతో నద్దంజాలరు, 
చక (౮గానస్షనగాని రంగులు ముద్దలుకట్టక 

"పాచ్చుత్గులు లేకుండ పథ్గను, అందుచేత 

నుపాభుల సస్టుటలో నద్దకు లొకటి రెండు 

విషయములలో నహ్క_డు జాగ త్తతొ పసి 

మోయు దురు, ఉపాధులనద్దిన తరువాత బట్ట 

ఎను నీడన ఆలస్యముగ నారసియవలెను. 

అక్సుగాని చో నుపాధులెక్కువగనెండి రంగు 

ల సృరుటుగ నంటునుగాని సాఫ్రగానంటవు. 

రంగు కపాయము పలుచనగనుండ వలెంగాని 

యెక్కువ చిక్కుంగనుండయలహా డదు. అద్దిన బట్టల 

ను రరగులోముం చినప్పు డా కపూయ మెక్కువ 

"వేడిగానుండక నులి వెచ్చనగనుండవలెను, ఈ 

విషయము లువేశ్నీంచినవో బట్టలయందు 
త్యైెంగనుందవలసిన చోట్లంగూడ రంగులంకకి 

ఛా 

తరు ,వాతంజెలుపుం జేయుట దూ భమగణును. 

66 నలుపుసారము” తో నక్ష చ్దెనష స్తాడు కంగు 

శ్రీను ముగనంటున్దు. రంగులయ్యుక్కు యువృత 
మును తగ్గించుటనై తై నలుప్పు " సారముత్తో కొ 

చెము “ఉల్లి పాపాణము (VM hite arsenic) 

కలిపి మరగంబెస్టైదరు. అడ్జ్డినతరువాత కంగు 
వేయుటకు బూర్వము బట్టల నొక చబ్లనిగడి ' 
లో రెండుమూడు రోజులారనిచ్చెదరు. ఇట్లు 

చేయుటవలన. నుపాధులయందుండు వినీగరు 

ఇగిరిపోయి రంగులంటుటకు సి) స్టైముగ నుండును, 

నలుపు సొరమును ఎటివ సారమును గలి 

పిసవిశ్రణములతోనద్ది యచేకఛాయలు వేయ 
వచ్చునని పైసి (వాయంబడనది. ఈ్నకీిందః 

జూపిన పట్టికలో = దెలిపినవిధభమున ఎరుపు 

నలుపు సారములపాళ్లు దీసికొని యజ్షిన యె 

డల నేక కాలమున ఒశకేరంగుతోఆజు వేశ్వేజు 

వాయలను బట్టవై నుత్పతి చేయవచ్చును. 

జేగురు 
దీం J | రండ రం లక 
సువులు ఎరుస్ట రోజూ ముదు ఆెరుపుు ఊడా | నలుపు 

నస్ధువు © తొగరు 

ఎరుపు సారము కొ గ్యాలను 8 గ్యాలనులు ౧౦ఇ-గ్యాలనులు 

నలం ప్ర సొగము oe ౧౦ 3 ౧ గ్యాలను 7 గ్యాలను రొ గ్యాలనులు 

నీతు . రొ గ్యాలనులు ౧౧ » MY 93 

కీకు జిగురు 4 3౬ పొనులు | 3౬ పౌనులు 

ణ్ గారు ee ౧ గ్యాలను | i: 
| | క్ష 

తగరపఫు లవణము (౧౪ పౌను 4 పౌొను 

(Lin crystals) ణి | లన 

పత్లిగింజిలనూ "నె | గ్యాలను | గ్యాలను గా్యాలను j గ 

గంజి ౧౬ సపొనులు ౧౯౬ సపొనులు ౬ పొెనులు | (౧౬ సౌొనులు 

ఈ పట్టికలోంజూ పిన యు పొధులు ఇండే యైనను (భారపు సారము, నలుఫు సారము) కంగునుబట్టి పాళ్లు 

నగును. 
మూూరినది, అందుబేళ్ల నివి యాజు ఉపాధులుగ-నే భాఏంప 

అ అనణగా ఆ యా రంగుల కోౌయా వస్తువు లక్కు_ర లేదని తెలియనశును. 
-సమియు లేదని గ్రహీంచునది.. 

+ స ~ 

న్నా న! 

గ్ 
రా 

పట్టికలో. చుక్కలు పొడిచీనచోట్ల 

౨౮౯౧ 
ఆలి 



రొ౬౮ అదకము 
ou 

(సం, తె 

ఈపట్రికను పరీఖీంచి చూచినయెడల కొన్ని 

చాయలకు నలుపుసార మక్కర లేశనియు, 

కొన్ని టికి నరుపుసార మ్లక్కర లేదనియు, 

మరికొన్ని టికిరెండునుగావలెననియుం బేలును. 

ఒక్క పర్యాయ మన్ని రంగులు, ఎటుపట్లు 
౧౧ ౬ 

నని సంశయము దోపవచ్చును ఒశే గుడ్ల 

మీద నాజు ఉపాథు లున్నట్టుభావించునది. 
అద్దినతేరువాత నొక దానితో నొకటి సంబం 

ధములేకయుండును. ఇట్టి బట్ట రంగునీటిలో 

ముంచినప్పుడు ఉషాధియొక్క స్థీతినిబక్టీ రం 

గుల వాయలేర్చడును. ఈ యుపాధుల నద్దు 

టకు వేశ్వేలు తిరుగుడు యంత్రము లుండును. 

ఈ యం[తముయొక్క_ నిర్మాణమును గూర్చి 

యు; కార్యవిధానమును గూర్చియు నిదివరలో 

(వాసియుంటిమి, ఆటు వేశ్వేజు ఉపాధుల 

నద్దుట కిట్టి యంత్రము లాజు చేనికది ప్రత్యే 

శముగనుండి యన్నియు గలిసి యొక పెద్ద 

- చటమున బంధింపంబడియుండును. ఈయం త్ర 

సహాయమున అఆజుపాధులును ఒశకేపర్యాయ 

మద్దకమగును, 

పై పట్టికలో. జూవీన యుపాధుణను మల్లుల 

పైనద్ది శెండుమూ(డు రోజులారనిచ్చి తూవు 
ర ది 

వేడలో నూరవేసెద్రు. ఊరిన బట్టల కద్దకము 

వేసి నీటిలో జాడించి, సబ్బుతో నుదికి తిరిగి 

మంచినీటిలో జాడించెదరు. బట్టలకు మెరుంగుం 

చెట్టుటకు? బూర్వము కొంచెము చలువసున్న 
లు 

ముంగలిపిన నీటిలోముం చెదరు, ఇట్లుచేయుట 
జ్ 

వలన ఉపాధులద్దని చోట నంటిన రంగులు విడి 
అయి గ + 

పోవును. 

ఉపాధుం నద్ది యారచేన సిన తరువాత రంగులు 

. చేయుటకుంబూర్యము బి లను సీవుసున్న ము, 

ఆవు వేడయును గలిపిన సిటిలో నొకటి "గండు 

నాన్సెదరు. ఇట్లు జీయుటవలన 
Ma) 

నుపాధులతోం గలివీనజిగుగ్లు విజిఫపోయి యుపా 

ధులు మాత్రము నిలిచియుండును, ఈస్థ్రతిలో 

బట్టలు రంగులను జక్క. (గ నొకగ్గించును, 

చేడనీటిని తొట్లలో గలిపి బట్టలనందులో fate 

తెగక (త్రిపుచుందురు. సామాన్యముగ టు 

లను “రెండు పర్యాయములు "బే సేడలోనుడికిం చ జ 

దరు, 'మొదటిపర్యాయమున 1 శ్రిందనిచ్చిన 

భాగములను దీసికొననలెను:._ 

గంటలసేపు న 

10 గ్యాలనుల నీరు 

1 ఫొను సీనుసున్నము 

ర సౌనులు ఆనవ్ర పేడ 

రెండవపర్యాయ ముడక వేయుసప్పుడు, 

ద తే ౮ . 
జా ర 

24 పౌనులం ఆవు పేడయును 

దీసికొని చక్కంగలలిపి నిమ్మళముగ నుడొక 

వేయవలెను, పేడలో నుడక వేసిన బట్టలను 

భుంచినీటిలో జాడించి తరువాత నె గ్రరంగు 
వేయుదురు. రంగువేయుట కుపయోాగిం "జెడీ 

తొట్లు సాచాయద్దకమునందు వర్మింపంబడి 

నవి. ఈ తొట్లపై. కొయ్యల నడ్డముగ వేసి 
బట్టలను వానికి (వేలాడ వేయుదురు. అప్పుడు 

2౨౮79 7" 



సం. _9.] అదక ము 
al 

TE 

బట్టలో ఇాలభాగము రంగులోను కొంత ' క్ షానులు కరక్యాయల సారము 

భఛాగముర ౦ గు వెలుపల ను ఉండును 

కొొయ్యలను తరుచు (తిష్పాటవలన బట్టలను 

పూర్తిగ రంగులో మునుంగులాగు చేయ 

వచ్చును. రంగు, సీముసున్నము, సర్వీసు 

(6119) గలిపిన కపహాయము, రంగు తొట్టిలో 

నుండును. ఏనిపాళ్లు రంగు వేయుటకు. గావల 

సిన బట్టయొక్క- వి స్తీర్ణమునుబట్టి యుండును 

| 

| 
శ 

| 

*  ఫౌవీరమున్సు పొటాసు క్షూరమున్సు చి 

బట్టలో సగముభాగము రంగువేయవలసివచ్చి స 

నప్పు డీ (క్రింది భాగములను దీసికొందురు. 

శష్ణే భంలములు రంగు గా 

షష్టీ తులములు కొల్సియమ్ ఆసీపేటు 

10 తులములు సర్వీసును | 

చూరుతు లముట యెస్తుగల బట్టనసటకుత గినంత నీటిలో 

లిపీ బట్టల నందులో ముంచి (కమ్ముకమముగ నుడక 

"సె ప్రైదరు. 

ఇట్టు రంగు వేయుటకు రమారమి రెండు 

బటలను సబ్బులోనుది! యెండ్ల “పే యుదురు. 
san) 

ఇతరయుపాధులతో నద్దుటః— 

మంజిష్ట పద్ధతిలో వాడబడెడి యుపాధుల 

i గ్యాలను వినీగరు 
3 ఫై 

9 గ్యాలనులు గంజియ్థు. డాగనుజిగ్యురును 

గలిపిన పాక మును జక గఇ* గలిపి 

యద్దిన తరువాత బట్టల నెండవేయుదురు. 

ఉపాధులను బట్టలకు బాగుగ బంధించుటకే 

1 హౌనుటాన్లార్ ఎమెటి్ (Tartar emetic- 

చింతపంనం ప్రజ 

గలిపి బటనినుదానిలో ముంచెదరు. 
| రి 

' ఎండినతరువాత  సీబట్టలకు అనికిను మొర 

పురంగుల వేనినై నను అక్జవచ్చు ము 

కోమియము సంబంధములగు నుపా 

భులలో (కోమియమ్ కోమేటును 

(Chromium chromate) (కోమియక్ అసి 

పీనిని గ ౦జి తో గాని తుమ్మ బంకతో 

గాని గలిపి యడ్దిన తరవాత సోడాపొడి నీటి 

ల్లో బప్టలనుముంచెదరు. ఇట్లు చేయుటవలన 

నుష్మాధి బట్టలకు బంధింపంబడును. (కోమి 

ఇంటినిగూర్సి "పైని వ్రాయంయబడినడి, ఇదిగాక 

కాన్నియుపాధులు గలవు. పనిలో
 కరక్కాయ . wa 

నద ఏ, రంగుల 

సరు, [కోమియమ్ అనుధాతు సంబంధము ! లన్నియు నద్దవచ్చును ంగు క 

లగు నుపాధ్గుల్లు, నాఫ్తాల్ అనునపిముఖి ఖ్యము | ' సైఘయటయందు పై నింజెప్పిన మంజిష్టై బ్య 

బ్రయినవి. కరకాజయల సారముతో నద్దుటకు దీనికిని భేదములేదు. 

? 

యమ్ ఆసిశుటుతోనద్దిన, బట్టలను సోడా నీటి 

టై 

ఈపద్ధతి (ప్రకారము రంగులద్దుటకు వారి. లోనుడకవేయుటకు. బూర్వ్యము ఆవిరి: బట్ట 

దురు ఈయుపాధులతో సోపాధికపు రంగు 

౨౮౩ 

* 

; శేటుకు(Chromium 2060266) ముఖ్యములు. = 

గంటలు పట్టును. రంగు వేసిన తరువాతే ' 

ea 



అపబళ ము 
సి, 

స్సు 

బందరులో 
లజ సను -గి వీ స Er: సనుహయాోగలచు అదిక సుష మేలు 

| 
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నధ. 3] అద్ద కము + ఎటౌరోగ 

డె వివళ్ణ ర బద్రత. (Discharge style): ఆ 

ఇదికరలో శడుపద్ధతులు వర్ణ ంపంటడినవి. అందు 

అంచవగ యి ను నుపొధిప పద్ధతికి సరిగ్షమైన వ్యతిరిక్షమని 

పడగ సద్ధతిని ఎప్పవచ్చును, ఉ పాధిపద్ధ తిల కెల్ల బట్ట 

RE) Ros శా శల డును ఫివర్ధ చెద్ధతీల+ రంగుబట్ట 

శాంద గెట్టటోమ్యులువచ్చును. ఉహాధపద్ధతిలో రంగు 

లుండవల సీసదోట్ల నుపాధుల నద్ది గంగుకీహాయములో 

బట్టనుముంచుటవలన నాయాచోట్ల రరీగులంటును. 

బకగ్గ పద్దతి (ప్రకాగము బట్టకుయుందుగ సొదోయద్ద 

క యువీని “తేల్లబొను) 9 రావలసీనచోట్ల “*వికక్షకర 
Ce) \9 య రి 

ఘు” (Discharges) ఆసరాగా రంగులను పోంగొ 

లోన పదార్థములను 

ఫిళర్ణు 

అజ్జిదరు, ఇట్లుచేయుటవలన 

*గముటే నద్దినచోట్ల రంగులు వీడిపోయి రంగు 

మ. తేల నీ బోమ్మూ శేర్పడును. లేదా నురీయొక 

రీతిని ఇగియీ సనలమును బొందవచ్చును. 

కోనునందుళ లే బట్టను 

సా దాయడద్ద 

ఉ సొధినీటిలోముంచి యుండిన 

అరుం నుహొధి నియ్మాలములను. (వివర్ణకరములను- 

శ్ స “నుల గుణమును నశింపంజబేయునవి) బట్టమై నై 

దగ, అప్పు డోట్టిబట్టను రంగు కఘాయములో ముంచిన 

యిటట నుపొధి నిర్మ్మూలముల నద్దినచో ట్లు 'తెల్లంగ 

నుండీ తక్కింనబట్టంతయు. గంగుంగలిగి యుండును, 

బన్ను గూ గంగుబట్టమో (ద తిల్లబొమ్ము . లేర్చడును, 

పుస్తుళమునం దీపద్ధతి 

జీందీ మున్నది, 

ఇలగు అను గానీ యుపాధులనుగాని కోరినచోట్ల నిర్మూ 

లము'ేయుటకు వీలగుచున్నదది. 

“కిలటామ్యలను గాని "బీటుగంగుంగల బొమ్మలనుగాని 

యద్దుట సాధ్యనుగుచున్న ది. ఇంతియ గాక 
యిీపద్ధతి 

నద్దిసరంగులు ఇళరమాగర్టముల చేసిన రంగుల కరణి 

"క్కువ శాంతీంగలవిగ నగుపడును, 

. కోరినచోట్లు రంగులను గాని యు'పొధులను గాని 

పోంగా ప్టేడి పదార్గములకో , “సివర్థ్య కగములి”*ను పేరు 

ఉనిలభిట్టయుడినది. ఇందు ముఖ్యశు లై తరుచుగ 

ళ్ళు 

మిక్కిలి (ప్రాముఖ్యము 

ఈపద్ధ తీవలన బట్టలమో (ద నద్దిన 

రంగు బట్టలమో ద 

110 

| 

వాడుక్టలోనున్న వివక్ట్ర కరముల నిచ్చట చెప్పిదము:.. 

చింతపండు (డ్రావకమం (Tartaric acid), నిమ శ్ర 

పండో (దావకము- (Citric acid - సీమ శ్రియుప్య్రు 
ఆక్సౌలిక్ _దావకము (Oxalic ఇటలి)” శో డా కారయ 

(Sodium hydroxide), పౌటాకి యక్షా డైకోమేటు 

(Potassium dichromate), సోడియమ్ జైసలై పటా 

{Sodium bisulphite), టిన్ క్లోశడు (Stannous 

chloride), తు త్తి నా గ పు పొ డి (Zinc dust) 

రంగులయొక్క_ యు ఊఉ సాధులయొక్క్యయు తత్త ము 

ల నుబటి తన్ని ర్లూ్యూలమున క్ర్షైవా డెడి పివర్ధ్యకరము సూడ 

మారుచుుడును. ఇచ్చట కొన్ని యుపాళ్లులును 
రంగులును వానినిపోంవొట్టుటకు వాడెడ్ వివర్షకర 

ములును చెప్పబడును, : గ 

పటిక ; అన్న భేది: _ ఈ యుపాధులనుగాని 

యిదివరలాేం, జెప్పంబడిన వీనిసంబంధబములగు ఇప 

"టీటుగాని పోగొట్టుటకు నిముఉప్వ చింతపండు 
య ట్ శ్రా 

వాడెదరు. బట్టల నుపొధులలో ముంచి యుండ వేయు 

దురు. తరువాత నిమ్మయుప ప్వూగాని చింతపండు ప్రలును 

గాని బంకోమట్లితో చిక్కు (కే సీ యారినబట్లమై 
లు త్మ 

చ గ EI 
నద్దెదరు, అద్దిన తరువాత పట్ట ఆ విరిబట్జి యావ ఎడ 

లో నుడక వేసిన పిదప యథా(ప్రకారముగ కంగు నీటి 

లో ముంశెదరు. ఈ (ద్రావకములు (ఫులుసువస్తువులు ) 

అద్దినచోట్ల యు పాధులు కరిగిపోయి రంగు వేసినప్పుడు 

తెల్లం నిలిచియాండును. తక్కి_నచోట్ల 

టును. ఈవిభముగ రంగు గుడ్డవై తెల్లని బొమ్మ 

రంగం 

లేర్పడ్గును. ఇందు పైని జెప్పిన మంజిష్టపద్ధతి (పకా 

రము రంగు చేయంబడును. 

ఈరీతినే సౌ వీర సంబంధములగు నుపాధులను 

(Antimony mordants) పోగొట్టుటకు సోడాతార 

మును శోమియము సంబంధయులగు నుపొాభులకు 

(Chromium mordants} నిను శ్రసులునుముగాన్సిసోడి 

యము కోరేటు, పొటాసియమ్ ఫెశ్రోసెనెడులను 

(Sodium chlorate and yellow prussiate 

3 2౮0A న 



లర. , 
ళ్ 

అదక ము 
a) 

(సం, కీ 

of potash) గాని వాడవలెను. ఇవి యుపాధ్గులను 

పోగొట్టి రంగుల ర్రెడి పద్ధతులు, సొదాయుద్దకము 

చేసినతరువాత కో 8 నచో,ట నిరంగులావించుటోయు 
ఛి lag) 

చేటురంగుల నద్దీటంఘు ౧హాడ కలదు. 

“a ఇ 

నాం పదుట:-నిమ ఊపును టరు యెళువు పై తెలుపద్దుట;-నిమ్మఉొప్పు 

జిగుర్లతో గలిపి యెజ్జబట్టవై నద్ది యెండిన తరువాతే 

చలువనున్న ఫు నీటిలో (Bleaching powder) 

ముంబభవలెను. అప్పుడు బట్టంతయు "నెజ్జ (గనుండి యద్దిన 

చోట్లుమాశ్రమే 
య 

బట్టనంతయు -చలువసేయును గడా యెరు పెట్టు నిలుచు 

తెల్లయగనుండును, చలువసున్న ము 

నని శంక గలుగవచ్చును. (దా న క సంబంధములగు 

పులువువస్తువులతో గేలిసినప్పుడే చలువసున్నము పని 
జేయును. అందువేత నిమ్మకాయ పులుసు నద్దినవో క్లే 

తెల్లనగును. ఇందుకు పాళ్లు; 4 

6 పౌనులు నిమ్ముఫులుసు గాని చింకేపండుప్రులు సుగాని 
1 గ్యాలను నీతు 

4 పౌనులు సీనుజిగురు. 

వీనిని గలిపి మరంగంబెట్టి యద్దవ'లెను, టర్క్హీయెరు 
పుమి(ద పసుపద్దవచ్చును. ఇందుకు సీసపు సంబంధము 
లగు లవణములను వివర్ణకరములతో గలిపి యద్దవలెను. 

. పనుపద్దుటకు:--- 

15 పౌనులు సీను జిగురు 

13 గ్యాలనులు. సీమ జిగురు పాకము. (నీటితోం 
గలిపినది) 

1 2, "గ్యాలనులు నీతు 

20 పౌనులు చింతపండు పులుసు ణి 

12 పౌనులు లెడ్ నైప్రేటు (పీన సంబంధమగు 
లవణము) వీనిని గలిపి యద్ది ఆరిన తరువాత బట్టను 
చలువసున్న ఫు నీటిలాముం'చి యొండనిచ్చి చివరకు 

పొటాసీయమ్ చకోవేటు నీటిలో ముఠివెదరు. 
అప్పుడు సీసము కోమేటుతో సంయోగించి “కోమ్ 
పనుపు* (Chrome yellow) ఏర్పడును, అనంగా 
చెరుపు బట్టమింద పనుపురంగద్దక మగును, ఇట్లే వివిధ 

PR LY] 

పదార్థముల నద్ది యెరుపుమా చ తెలుస్త నీలి పనరు 

పసుపు మున్నగు రంగు లా శీబట్ట వై వివర్షసద్ధతి నూట 

మున. దెస్బీంచవచ్చు ను, 

నీలిమందుతో కలం'కారీ యద్దకమయు చేయుట నున 
దేశములో. ననాదిగీ వాడుకలో నున్నది, నీలిమింవ 
'తెలుపద్దుటయు, "తెలు ఫుమో6ద నీలినద్దుటయు ముఖ్యము 

దీనికి ఏబేశీయులు * ఏనానీలిపద్ధతి ౩2 

(China blue style) యని ేరడిం, ఈపద్ధతిలో కెల్ల 

అయినపి. 

బట్టలమో(ద చక్కని నీలిబొామ్ములద్దక మగును, ఇందుకు 

నీలిమందును అన్న ఖేదితోం గలిపీ కెల్లఎట్టమవై. సద్దు 
దురు, అద్దినబట్టను మొదట నున్న పులేటలోను, తరు 
వాత అన్న భేది నీటిలో నుముర్గిచి " యార వేయునస్వు 

డద్దినవోట్లకు నీలి రంగంటును, గంగు తేటగం గనంబడు 

టకునీలీముంచుతో కొంచము తాళకము (orpiment) 

గూడ కలిెసిదరు, 

ఎరుపుమో(దవశె నీలిమోంధయసాడ తెలంపునుగాని 

యితర వర్ణ ముల గాని యద్దభ చ్చును, ఇందుకు ండు 

విధములు గలవు. మొదటి దానిలో 6సోడీయమ్ల్లో రేటు? 
(sodium chlorate) వివగ్భ కరము, దీనిని పొటాసీ 
యమ్ సె రోసెనై డ్తోను నిమ్మవులుసుతోను గలిపి 
యద్ది శరువాత బట్ట ల'కావిరింబ స్టైదరు, 'రండవపద్ధ తీలో 

వివర్ష కరము పోటాసియమ్ కోమేటు (Potnssinm 
ళ్ 

chr0ate).- దీనిని సరియైన జిగుర్ల శోయలిపీ యర్లిన 
తరువాత బట్టలను గంధక చావకమును ఆ'క్నాలిక్" 
(దావకమును గఓపఫీన వేడినీటిలో ముం చెదరు. "కని 
యీపద్ధతిలో ౧౦థధక(దానక్రమునలన బట్టలకు సత్తువ 

తగ్గును, ఈ రెండుపద్ధతు లవలన నీలి బట్టా చెల్ల 

బొమ్ములువచ్చును, వివర్శమ్గులతో నూ కళ ంగులను 
(Pigment colours) గలివీ యద్దినయెడల  నీలిమై 

వేర్వేజు రంగుల నద్దవచ్చును. 

ఇసు గంధక పురంగుల్సు కొర వురంగులు మున్నగు 
కల్పిత పురంగుల నన్నిటిని వానిక్తై యేర్పడిన వివర 
కరములేశ్ర విడంగొట్టి రంగుబట్టలమో (ద కెలుపద్ద కము 
వేయవచ్చును. ° 

ఖో జ ౨౮ ౬. క 
జ 
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4. అనిరి పద్ధతి (Steam style): — 

ఇది యొక నూతనపద్ధతి, ౧౭౮ ౦-వ సంవత్సరములో 

“వుదట వాడుకలోనికి వచ్చెను ౧ రంగుల్లను గాని 

యుసపాధులను గాని బట్టలకు బంధించుటకై యావిరి 

నుపయోగించినయడల యావిరి పద్ధతి యనవచ్చును. 

ఈ పద్ధతీ కుదా హరణములు నెని చాలవఆరుం జెప్పం 

బడినవి. ఈ పద్ధతి ముఖ్యముగ సోపాధిక పు రంగుల 

సద్దుట కుసయోగపడుచున్నది. రంగును, ఉపాధిని 

జిగురుతో గలిపి యద్దినమా(త్రమున రంగు బట్టకంటదు- 

కాసి య ద్ది నబ ట్ట ను ఆరనిచ్చి శ్రరువార నాసిరి6 

బట్టినయేడల రంగుపట్టును. ఆవిరి పట్టిన తరువాత 

నంటుటబే నిట్టి రంగులకు 66ఆఏరిరంగులు)) (Steam 

Colours) అను పేరుగూడ కలదు, అద్దక ముయిక 

జగము త్రస్టించుటుకు రంగులతో కొంచెము వినీగకును, 

కోర కాయల సారమును గలిపెదరు. నూసెంగలిపి 

యుడుక వేసిన బట్టను రంగుల నద్ది తరువాత నాపిరి6 

బ క్లైదరు. రంగులు చక్క్ళాంగ నంటిన తరువాతే బట్ట 

లను సబ్బుతో నుతికి యండవేయుదురు, 

ఆఏిరి పట్టకమును పే యంకుడ
ునవి యావిరి రంగు 

లనిపించుకొనవు, “ ఆవిరి నీలము ” (Steam blue) | 

చేయుటకు నీలి వముందవసరములేదు. పాటాసియహ్ 

గంధక దావక్మ 

పక్వముచేసి యద్దిన తరువాతే బట్ట 
ఇషరోసెవెడు, చింతపండు గుజ్జు 

ములను గంజితో 

లను గాలి కాగసిచ్చి యరగంట సేపు ఆవిరి. బట్టిన వో 

66 పనుఫ” (Steam 
నీలి రంగువచ్చును. ఇక్షు * ఆవిరి పసుపు ( 

Yellows, 
(Steam Green), 

6 ఆవిరి పసరు” 

66 ఆనికి యెరుఫు *” (566250 166) మున్నగు రంగులు 

నలవు, అనంగా "నీ రంగులు అద్దిన మ్మాత్రముణేత 

బట్టల కంటక యావిరింబట్టి నప్పుడే యంటుననీ 

గ్రహా ౦చునది, 

5. నిరోథ పద్ధ తి (Resist or reserve 

m 

style); ఆం భె 

డియు నొక ము న పతిః ఇది క ముఖ్యమైన వద్ధతియి. ఉపాళుల 

నద్దినప్పుడు బక్ట్టీలు రంగుల నాకర్షి ంచునట్లు మరికొన్ని 

ణి 

అ CA 
. 

పదార్భమయుల నద్ది నప్పుడు బట్టలు కంగుల్లను తమ దరి: 
క 

ల్ న 

జేరకుండం జేయును. శుట్టలకు వంగు లఆంటకుండ : 

చే a గ Gir 9 
యు సామర్థ్యము గల పదార్భములకో “నికోధ్లములం"ి 

(resists or reserves) అనిపేరు. నిరోధములను ఒకు 
bi 

మె నడి యా పట్టుకు కంగు వేసినమయెడల .నా యక్షిన 
దె 

(ప్రదేశము లన్నిటికిని 

బంగంటును. రంగులనుగాని రంగు వేయుటకు శాధనము 
వోట్టకు. దప్ప తేక్కాన 

లెన యుపాధ్ధులను గాని బట్టల కంటకుండ జయా కే 

నిరోధముల నుపమోగింతురు,  ఇదివకలాే. జాయ? 

బడిన వివర్శ పద్ద తియ, నిరోధ పద్ధతియు నొక యే
యి 

మొదట తోపవచ్చును. కాని యీ ₹:టికి కొంచెమా 

ఛేదమున్న ది, వివర్జ్మ పద్ధతిలో బట్టలకు చేసిన రంగు 

లను ఆద్దకుని యిఫవ్టప్రకౌర. మశ్చాటచ్చటు విడిపోవు 

నట్లు చేంయయునుః నిరోధ పద్ధతిలో నద్దకుని యిష్టము 

వచ్చిన చోట్ల బట్టలకు రంగు లంటకుండం జేయును, 

కొన్ని రంగుల నద్దుటకు మ్మాడేము నిరోధ పద్ధతి 

నవలంవింతురు; మంజిష్ట్ర, ఆలి జకీను ఎరుహ్క కొన్ని 

కారపు రంగులు నీలిమందు ఆజో *౭గుల్చు *ంధ 

కపు రంగులు, అని లీనునలుప్రురంగుల నద్దుటకు సామా 

న్యముగ నిరోభముల నుపయోగం చెదరుం 

నిరోధములు నాలుగు విధములు. ఇందు కొవ్వు 

సంబంధములగు పదార్థ ములతో. జేసిన నిరోధములు 

మొదటి కరగ తిలోనిపి. మైనము కొవ్వు, గుస్తిలమ్ము 

కుమ్మజిగురు కొళ్బెర 

లించులోం గలియును, ఇవి ముఖ్యముగ పట్టు, ఉన్ని 

దుషయాగింత్త్థు కుగాని 

నూనెలో నగు పదార్థ్యము 

యద్దక ములయం 
నూలు ఒట్టల 

వీనిని “తెల 
యదడ్డక ముసందు తరుచు జొ జరు. 

నిదోధములు *) (Fatty resists) 

నీలి మందద్దుట 
యందు మై లకు ర్రమును 

గాసి 

రాగి చిలుము (Verdigris) ను గాని నిదోధవుంలు న 

వాడెదరు. వినిని బంకమజ్జేతో ను 
తుమ్మ జరు 

ఎ శ 
౨౮ లే 



తా౭ిళో అదశకము 
© 

(సం, హిం 

తోను నూరి యజ్జెదరు. ఇవి యద్దినచోట్ల నీలి రంగం 

టక బట్ట తెల్ల నుండును, అందజేత వీనిని “శ్టత్ర 

నిరోధములు *% (White resists) అందురు. ? 

సవర్లనిరోఢముల్లు (Coleured resists) అనునవి 

నూన తేరగ్గతిలోనివి. వీని నద్దుటవలన నాయా 

(ప్రదేశముల నీలి రంగంటక పోవుటయేకాక యితరరంగు 

లతుకునట్లు' చేయవచ్చును. ఈ రీతిని నీలిగుడ్డమింద 

కోంము మండూరసపు రంగును అడ్డ 

వచ్చును, నిరోధములను మరియొక రీతిని వాడుట 

తడ కలదు, ఎరుపు వేయుటకు వాడెడి యుహెభు 

లను నీలి యద్ధకమునం దుపయోగిం చెడి 

పసుపును 

నిరోధము 

లతో. గలిపి యద్దిమ్లుందుగ నీలితొట్టిల* ముం ఇదరు. 
అప్పుడు నీలి బట్టమింద లెల్ల భొమ్మ 'లేర్పడునుం 

తరువాత నట్టి గుడ్డ 'కెరుపు వేసిన యెడల నీలిబట్టమింద 

చెరుపు బొమ్మ లద్దక మగును, ఈ పద్ధ తీవలన సక్కా 

'రంగులు గూడ చేయుటకు వీలగుటచేత నిది విస్తార 

ముగ వాడుకలో నున్నది. ఇందుపయో నిం వెడిఏ శ్వేత 

ని రోధయులు' 

పటిక కు అన్న భేదికి నిరోధములు:..._. 

ఈ యూపాొధ్గుల నంటకుండంజేయుటకు ఇండుమూండు 

పచార్థములు గలవు. సామాన్యమున పటికకు 4స్రోడి 

యమ్ సీశే)టు ”) ను (Sodium 10260.సోడా 

కారమును నిమ్మయుప్పుతో౬ గలుపునప్పుడేర్చడు లవ 
అము) అన్న భేదికి నిమ్మయుప్పును చింతపండు ఫలు 

సును (tartaric acid) ౫లిపిన మి(శ్రణమ్యును నిరోధ 

ములుగ వాడెదరు. ముట్ట మొదట బట్టలను ద్రః నిరో 

ధములతోనద్ది యెండిన తరువాత నుపొధులతో నద్దె 

దరు. తరువాత బట్టల కొవిరిబట్టి, 

యుతికినతయచవాత రంగునేయుదురు. నిరోభము అద్దిన 

చోట్లమ్మాత్రము 'తెలుపుగనుండి తక్కింన్మప్రజేశయుల 

రంగంటును. ఈ పద్ధతివలన సా చొారంగు బట్టమింద 

తెల్లబొమ్మలు గాన్ని "రంగు బొమ్మలమధ్య ను శతెల్లబామ్మ 

లుగాని యద్దకుని యిష్టానుసారము ౫ "తెప్పింపవచ్చును, 

౨౮౮ 

దాన ాలాడాల 

జ్పీడల్రాశి నుడక వేసీ | 

ధములు మారుచుండును, 

బట్ట నంతయు నుభాధులలో ముంచుటకు బదులుగ 

బొమ్మలు చెక్కి పలకలతో నద్దిన యెడల రంగులు వేసి 

నప్పుడా బొమ్మ లే యేర్చడును, ఇట్లు వే శ్వేణు నిరోధ 

ములను దీ సారి యొ కేపర్యాయము ఎరుప్పు నలుపు 

భూప్రు తెలుపు రఠిగులను బట్టల కద్దవచ్చును. 

అలిజెరీను ఎరుపు,రోజాలకు నిరోధములు:- 

ఈ రంగులకు “ క్ర్రోమియవ్ సిపేటునుగాన్తి లేక సోడీ 

యమ్ సీకే9టుతో దీనిని గలిపీ కాని నిరోధములుగ 

వాడెదరు. మొట్ట మొదట బట్టను నూనెతో తయారు 

చేసి యీదిగువ నిచ్చిన పాళ్లతో నిరోధ మి శ్రేణమును 

సిద్ధముబేసి యడ్జైదరు:._ 

20 పౌనులు జిగటమట్లి ఎ 

1 గ్యాలను సోడియమ్ మ్ స్మీశుటు గలిపిన నీరు 

1", (కోమియమ్ సేటు ౫లివిన నీరు 

1, నీరు 

క్ ,, వీవుజిగురు పొకము 

వీనితో నద్దిన తరువాత బట్టల నెండనిచ్చి అలిజరీను . 

రోజూ” (Olijarine Pink) రంగునద్ది యెండిన తేరు 

వాత నావిరిబ టైదర్ము ఆటు పిమ్మట బట్టలను 'సబ్బులో 

నుడక వేసి యెండని వచ్చెదరు. నిరోధముల నద్దినచోట్ల 

మ్మాత్రము కెల్ల నుండి బ ట్ట కంత యు రోజూగం 

గంటును, 
ళా 

రోథములు ;ా 

ఇందుకు ముఖ్యము? వాడయుడు నిరోధము . “స్టానన్' 
క్లో నై డి (Stannous 0౧105166 __తగరమును 

శంఖ దాంవకములో కరిగించంగా వచ్చిన లవణము), 

ఇందుకు (గాను 5 గ్యాలనులు 

“అజో రంగులకు” 

ఇనిగాలు జిగురు నీరు 

80 పౌనులు స్టానస్ క్లోలైడ్, 5 పౌనులు చింతవండు 
Cc 0 

న [ “శా 5, = న wr వు నే 
పులుసును గలిపి బ ట పె నది యొండిక తరువాప 

రంగుల నద్దైదరు. ఆరిన తరువాతే బట్టలను సబ్బులో 

నుడక వేసి యెండ వేయుదురు, 

ఈ రీతిని రంగులయొక్కా తత్త కమలను బట్టి నికో 

ఇట్లు మారవు రంగులకో' 
« 

శా 

(్ 



సం, ౨]; 
అదశక ము 

స 

చా 

| 

గంధకపు రంగులకు నిరోధములు! చీశ్వణున నుండును 

కాని యద్దెడు పద్రతు లాకటియే. సగోధభముల పాళ్లు 

మా(త్రిము  మారుచుండును. కాని నిరోధ, పద్ధతి పక 

దము సీలినుందు నద్దుట మిక్కి. రిఫ్రీ రాకనసుగ వాడ
ుక 

లో నుండుటచేత దానిని గూర్చి యిచ్చట వా) సెదము, 

' సలి ముందునకు నిరోధములు:.--విస్తార 

ము? పాంణవాయువును. గలిగియున్న వస్తువులు 

(Oxidising agents) నీలి నుందద్దక ము నందు నికో 

ధములంగ పనిచేయును. వీనికి? దోడుగ మరికొన్ని 

లవణములును (Salts), జిగుర్ణును, కొవ్వు పదార్థము 

లును గంజి లోనగు పాకములును గలిపి యచ్దదరు. 

తెలుపు నిలుచుటకో:--- 

15 పొనులు మై దాపిండీని. (1 గ్యాళ్ణినుల నీటిలో: 

గలిపి కొచ్చి చల్లారిన తరువాత రి 

18 పౌనులు మైలకు త్తఫు పొడి, 

24 పౌనులు ఉశ్రాపర్రువైక్రేటు ” (00619. 

trate—_రెాగిని వైయ్రేటు దాగివకములోకరిగి( చినది) 

1 పెంటు అలిజరీను నూనె) వీనిని వెనిం జెప్పిన 

మె దాపీండీ జూవతో( గలపవలెను. 

పసుపు రంగు నిలుచుటకు:--- 

ఏస్ గ్యాలనులు సీమ జిగురు పాకి ము 

88 పౌనులు “లెడ్ సల్చేటు >, {Lead sul- 

phate_పీ:సమును గంధక దాగివకమును గలియంగా 

చేర్సడిన లవణము). 

18 పౌనులు * "జింక్ సల్చేటు » (Zinc sul- 

phate_ తు త్తి చాగమును, గంథక చావక ముంగలి 

సినది) 
3 

22 పౌనుల్కు “లెడ్ నైపట్” (Lead nitrate
- 

ఫీ సమా నీట్ 'చ్రావకమతో గలిసినది.) 

ఇచ్చట నిచ్చిన' ఇందురగాగ ముల (ప్రకారము నిరో 

భములను తయార్వునేసి .బట్టవె చేశ్వేఅుంగనద్ది, యొండిన 

తురుజాతే " 'నీలిన్లుంధులో ముల ఛెదర . నీలిమంచునకు 

శా 

ల 
| 

| 

+ ot / /| 

| అప్పుడు 

| నము) భసు 

అజం న న జు లాలాని తనాజారాయాల ల 

కొంశము గంధకద్రావక 'న్గుంగూడ కలిపెదరు. నీలి 

యదడ్డిన త్రరువాత్తి బట్టను “సోడియ
మ్ చెకోమేటు” 

(Pichromate of soda), గలిపిననీటిలో ముంచెదరు. 

పసుపు నసోధమునడ్డినచోట్ల (శెండవయా 

సుఫురంగునుు మొదటి నిరోధము శ ఛద్దినచోట్ల 

“తెలుపును, బట్టయంతే ము నీలియును "సలి చియుండును. 

అనిలిను “నలుపురంగునకు నిరా శభ ము
లు. = 

నిరోథములు " 

గలవు. ముఖ్యముగ సోడామారము, సోడాపొడ్స్ 

సోడియమ్ సభై బటు) తు త్తనాగ భస్మము (Zine 

0౫1646) లేనగునవి చాడేదరు, 

ఈ నలుఫునంటకుండ. జేయుట , క EE 

నలుపు బట్ట అమో ద 

“తెలు పునిలుచుటకు గాని లేక యుతర రంగులు నిలుచు 

టకుగాని యీనిరోధములవా జెదరు. అనిలీను నలుపు 

దోహాదపు రంగులలో నొకటని యిదివరలో (వ్రాయ 

బడినది, కలంకారీ యద్దకమునందు రంగు నద్దిన తరు 

వాతే నేన నిదోధముల * నద్దవచ్చును, శేడా కెల్లబట్టమై 

నిరోధథముల ముందుగసద్ది తరువాతే రంగు చేయవచ్చును, 

మొదట పద్ధతిలో రంగు నలు 
ఫువ న్నెకమారక సూర్వమే 

నిరోధమలో నద్దవ లెను. నలు
 చెక్కిన తరువాతే నిరోధ 

ములనర్జినవో “సద్దకము ఇడిపోవును. 

ముదటిపదతి రంగు కషాయము త్రయా' రు 

చేయుట: ౭ పౌనులు “అనిలీన్ -జాడొల్లో 

అ &” (aniline hydrochloride). 

శ్రిశే హౌనులు సోడియమ్. క్లో కో రేటు... : 

& పౌనుకు పొటానీయమ్ కోసైనైడ్. eg ee 

39 గ్యాలనులు నీరు. we 

జబ్బని కలిపిన రంగు, కసాయము లో బ
ట్టషముంని, 

చేడిగాలిలో సెండచేయనలెను. ఎెండీన శరువాత 

నిరోధము, నద్ది కొం చెము నేఫ్టు అవిరిపట్టి “ఫాట్వాసీ 

క బైకోఫమేటు?” (Potassium bichromate) 

నీటిలో ముంఇదరు. తరువాతే . బట్టలను చక్కూరగ్ల 

పబ్బునీ టిలో. జాడించి యిండ
వేయుదురు, ఆవిరిఫట్టు 

నప్పుడు ,2 బట్టక్నో. , నలు చెక్కున
ు. _ నిక్లోభమందిన చోట్ల 

ల్లన్ - 



౮౭౬ ౧ అ ద్ద కము (సం. wn 

మూత్రము నలుపంటదు, ఖినిలీసు నలుపునకు నిరోధ | రీతిని రంగు కహాయీములో ముంఖదరు. అప్పుడు 
జో rt a] ఆ లో + ఇ 

మును తయారు చేయుపద్ధతి కెండు విధములు, తెలుపు నలుపు మింద తేలుపద్దక మగును. 
౧ గి తప్ “ నిలుచుటకు:.- ం = అద్దిన బట్టలను నరిేయుట 

ఆలీ 
a 

pon 
> ౧ ముదటిభోొగ యు: అద్దకము ముగిసీన్న తరువాతి బట్టలను సొఫ్ఫ'జీసీ 

8 పౌనుమీ గంజి 'మెరుగుంబట్రుటకు వేయనలసీన పనులు వాలగలన్సు, 

8 ౫. సీమజిగురు అద్ద కానంతరపు పనులు బట్టలయొక్క. తత్త్వమును 
లర 3 పొటాసియమ్ సలైటు (0061251001 | బట్టియు. వేసిన రంగులనుసట్లీయు మారుచుండును, 

56100166.) ఇందు ముఖ్య మైనపి యావిరిపట్టుట్క అవిరిగ దిలో "నాధి 
16 3 సోడా అపీెపీటు. 

నిచ్చుట్స ఆవు పేడలో నుడక వేయుట్క సీముసున్న ఫు 
10 3,3 సోడియమ్ బైసలైైటు. ణి 

నీటిలో నాన్సుట్క నీటిలో జాడీంచుట్క సబ్బు సెట్టుట్స 
తి" నీ . ను గగ్టాలనులు నిరు, మాలిన్యములను పోంగొట్రి మెరుగు బిట్టుట ళ్ 

వీసిని గలిపి మురగ బెట్టవ లెను. ౧ 
| అన్ని విధములగు బట్టలకును ఆఏిరిబట్రుట యేన రెండవభాగము; 59 ర్లు బ్ రము. (అపో రంగులళొ నద్దిన బట్టలకుమా ఫ్ర మువస 

10 హెనులు తుత్తనాగభస్మము. _ రములేదు.  మైనిఖెస్సిన పనులన్ని యు యంల్రిసహో 
L యము ట్ర ఈ మ్ 
13 గ్యాలనులు మెన్న్ సియమ్ ఆసిటేటు నీరు, యమువలనం. జేయయుడును. అవిరింబట్టుటకు “రెండు 
2 | | 3 20 (డాగను జిగురు పాకము, మూడు రకముల య౦్శల్రములుగలవు, ఇందో కటి 
i ఇ గంజిపొకము. 

ఈ చలువ సేయుట” లోను గ సా దాయద్ద కము *) 
అద్దకమునందు 'నాలుగ్మపాళ్లు వుందట భాగములో (శ్రిందను వర్ణ ంపంబడీనది. సౌమాన్యముగ కొం సము 

నిది ఆరుపాళ్లు శిండవభొ గములోనిది, నాలుగు'పాళ్టు 

గంజితో౭గలిపి రంగు వేసిన బట్టమైనద్రైదమ, అప్పుడు 
నల్లబట్టమై తెలుపద్దకమగును, 

"రండవ పద్ధ తీ: 

సీఫు ఆవిరిపట్టుట కొక యంత్రమును చాల సేపొనిగ 
పట్టవలెనన్న మరియొక యంత్రమును వాడెదరు, 

సాథధారణముగ నీ యం[త్రములో బట్టల నొక్గంటు 

యుంచెదరు, కాని యెంత సేప్పుం-చినను బట్టలు. 'చణి 
ఈపద్ధతి (వ శారము తెల్లబట్టవపై ముందుగ నికోభ | పోకుండుటకు 'న్నేర్చాటుగలన, 

ములనద్ది తరువాత రంగులో ముం వెదరు. నలు ఫుమోంజ ఆవిరిగదిలో  నెండించుట : = ఇది యొక 

పసుపు నద్దుటతు:___ € oy బసుఖ్రు నద్ర యెత్రెనగది. మైనిబట్టలు తగిలించుటప కొయ్యతో" 6 
జేసిన వంకెలుండును. |క్రిందిభాగమున కొంచె కొంషు 

ముగ నావిరింబాపుటకు గొట్టములుండును. ఈగదిలాోో 

40 పౌనులు (కోముపసుఫురంగు, ల 
8} గ్యాలనులు అల్బూమినునీరు (క పాళ్ళు అల్నూమి 

ను 6 
{ 6 పొళ్లునీరు), పలి వేడిమి శరీరము ఒర్చతగినంత యుండును. అనిరిం 

శిశు గ్యాలనులు (డాగను జిగురునీరు (గ్యాలనుకు 6 బట్టినగుడ్డ లిట్టినదులలో నారనిఇ్చెదరు, 

జౌన్సులచొప్పున). రి | 
6 పౌనులు సోడాపొడి. ఆవుపేడలో నుడక వేయుట :.. ఇదివరలో 

© 

1 గ్యాలను సోడియమ్ సిశేంటు గలిపిన నీరు, వీనిని సాదాయద్దకిము (క్రింద వర్ణింపయిడ్దినటు పంటి తొట్లు 
గలిపి తెల్లబట్ట మెనద్ది 'యెండినతరునాత మెనిఇెప్పిన | లో నీపనిజరుగును. వానిలో వలె నిద్చటకూడ తొట్ల 

# న 

౨౯౦ చ 



సం. ౨ 

యొక్క. | క్రిందిభొగమున నిగించియున్న గొట్ట ముల 
గుండ ఆవిరి (ప్రవహీంప( జేసి బట్టల సుదకంబె్టైదరు 

సిమసున్న ములో నాన్సుట కది (ప్రతి 

విధమైన బట్టకు నక్క_ర లేదు. కరక్కాయ లుపొధు 

లుగావాడీ యద్దిన బట్టలకు మాత్ర మిపని యవసరము, 

ఇందు 

1 ఫొను “టా రార్జ్స్ ఎJమె&ి్™” (Tartur emetic_ 

పొటాసుకొరము సౌవీరమ్ము చింతపండు ఫులుసు 

గలీసీనది). 

1 పోను సీమసనున్న ము, 

8 "గ్యాలనులు "వేడినీరు, 

ఫీసినిగలిపీ తోట్లలాగోనుంచి బట్టలు ముడుతలు బడ 

పండ నందులో ముంచి శేశ్చెడడ. 

మంచినీటిలో జాడించుట :__ఇది "యన్ని 

గశముల బట్టలకును ఉరగనలసిన ముఖ్య మైనపని. ఇది 

సాంతముగ జరగనియెడల అద్దకమంతయు చెడిపో 

వును. పక్కా-రంగుల్బు అవి జరీను ఎరుపు రోజా 

అని లీనునలుపు లోనగు రంగులతో నద్దిన బట్టలను 

నిలువున మడతలువేసి యంత్ర సహాయమున జాడేంచ 

వచ్చును. కాని తక్కిన రంగులతో నద్దిన బట్టలు ముడు 

తలు పడకుండ నిదివరలో వర్ష్మింప( బడిన శ్రకౌకయు 

రోలరుల సహాయమువలన జాడించెదరు, ఇందుకో వరః 

సగ కొన్ని తొట్లుండును. వీనికి (కింది గమ ననున్న 

గొట్టముల ద్వారా నీరు 'సప్పయికాంగలదు. ఒకదాని 

టోనుండీ మరియొక తొట్లిలోనికి నీరు (ప్రవహీంచుటకో 

మార్టములం౧డును, 

సబ్బు పెట్టుట : మంచినీటిలో జాడించుటు 

యెంత ముఖ్యమా సబ్బు చట్టుటహడ నంతముఖ్యము
. 

ఇందువలన రంగులంటని “తెల్ల భాగములు శుభమగును. 

రంగులకు కాంతి “హెచ్చును= సామాన్యము గ మెట్ట 

కొక విధమగు తళుకువచ్చును. సబ్బునురగ చిక్క_6గా 

నుం డనలెన్యా పల్బగా నుండుటమంచిడ్చా లేదొ మెంత 

శేషు నొన్నవలెను బట్టలు మడతలు వేని నాన్బవచ్చు'నా, 

చిఖ్కేని నురగ కావలెను. , చా లసేపూ నా 
జ! 

బట్టలను నిలువునుచుక్షై తాాడువళశికేనికూడ నాన్చి 

వచ్చును. సున్నితములగు రంగులకు నరాగి పలల 
నుండవలెను, బట్ట లెక్కు_డను ముదుకి 

కొంచము సేపు నాన్నవలిను. పీని కన్ని కక వేశ్నేఆు 

యంక్రేములు గలవు. 7 

మాలిన్యములను పోయగాొట్టుట :--నీజేలో. జాడించి 

నను సబ్బు "పెట్టినను పోనిమాలిన సము లిచ్నట పోవ్చునుం 

ఇందుకుంగానుచలువసున్న ము (81620198 powder 
న 

, కొంచము నీటిలోలాలిపి పట్టలనందులో ముంపదడరు, 

_ అప్పుడు రంగులుకూడ వెలియవా యనవచ్చును. 
ష్. 

కొంచెము చలావసున్న ముంులిప్ శణమా(జ్రము బట్టల 

నరిదులో నుంచుటవలన్గ ఆద్దినరంశులు పోవ, మాలి 

స్యములు గాణముగ నుండినచో దలువసున్న ప్తుపొలు 

' కొంచెముహోచ్చిం చెదరు, కావలసినంత సేపు మాపై 

మోసున్న ఫునీటిలోనుంచి యు త్తకవముణమున నే బక్ లను 

fey కిందీయుటుకు యంత్రములు గలవ్చః 

శ 

మెరుగుంొట్టుట: - ఈపని (పతివిధమైనబటై త్ 

వసరము., ఇందు. బట్టలు మృదువుగనుండుటకున్సు 

Manns బిగువుగ నుడుటరును తళుకు 

వచ్చుటకును అ నేకపడార్థములవాడుక వోయుదురుం 

బట్టలుమృయేవుగ నుండుటకు) చమురువస్తువులు, మైనము, 

కొవ్చుపదార్థ్యములు కొన్నిరకముల సబ్బులు వాడే 

దరు, బట్టబిగువుగనుండుటకు గంజి పెట్టుదురు గుడ్డకు 

నిగనిగవచ్చుటకు గంజిపొకములో కొవ్వుకొం చము 

గలిపెదరు, గంజి పెట్టి నకరువాతే బట్టలను చక్కా 

నిశ్ర్రీ చేయుదును ఇంయకు (వర్యేకయు? యంత్ర ములు 

గలవు వీనితోని క్రీ చేసినబట్టల కొకవిభమడు మెరుగు 

వచ్చును. ఇ శ్రీ యినడవాక బట్టలను కావబసిఐ 

పొడవునకు కత్తిరించి మడిచి యమ్మంజూ పెదరు. 

శా _౨గ్ ౧ ” 



ఛారి౮ా అ.:ద 'క ము 
(త. 

[న 0, de. 

ఉన్న, పట్టున న ముల కల ౫కారీయద్గకఘు 

సామాన్యము? నూలుబట్టల యద్దకమునకున్యు ఉన్నై 

" బట్టల యద్దకమునకున్లు శేదముచేదు. నూలుకు వేసిన 

కంగులనే ఉన్న కు చేయుదురు పద్ధతు లలోంగనాడ్ర 

మార్చులుప్డవు. = కాని చిలువద్దమున లేదవాక ఉచ్చ 

బట్టలను (ప్రత్యేకముగ జ్యూగత్తతో తయారుచేసిన 

గాని రంగులు స్తూ క్రిగనంటవు. 

ఉన్ని బట్టలకు రంగులు చక్క లనంటుటకువానిని 
'రండువిధములు తయారుచేయుదురు. మొదటి పద్ధతి 

ప్రకారము బట్టలను చలువసున్న పు . నీటిలోముంచి 

పిండినతరవాత గంధక( దావకము గలిపిన నీటిలోముం 

చెదరు. అటుతరువాత; (దావకి మంత్రు పోవునట్లు 

మంచి నీటిలోజూడించి దొండ వే-సెదరు. చలువసున్న 

మెక్కు....వై నయడల డాన్ని బిరుసెక్కుంను గాన తగినంత 

యే తీసి సికొనవలెను. 

"50డవ పద్ధతిలా* ఉన్ని బట్టలను ఆఫోడియమ్స్టా 

కటు)? (Sodium stannate. sox ఖ్ స్మమున్ను ను 

సోడా వారములో క్రిగించ రగా వచ్చిన లవణము) గలి 

పీన నీటిలో ముంచి | పిండిన తరువాత్ గంధక దావ 

కప్పు నీటిలో ముంచి మంచినీటిలోజాడించి దండ 

వేయుదురు, , 
. ఉన్ని బట్టల వె ముఖ్యముగ (దావకము రంగులను 

తకోరపురంగలను ఆద్దుదురు. వీనిని కొంచెము వినీగరు 

తోను నిమ శ్రపండ్లపులుసుతోను గలిపి జిగుర్లతోనూరి 
యధ్రెదరు, కైరప్రురంగుల నద్దినప్పుడు క్లొం“చెముకర 

కాయ సారముగాడ కలిపెదరు, ఇతర రంగులు 
నూలద్దకము నందువలె నే యై దరు. 

ఉన్ని నద్దుట కప గంచి వెడి యర్మత్రములసై 

చితించీన బొమ్మలు లోతు గ నుండవలెను. యంత్రము 
ై'జుట్టిన కంబళి మె త్తంగనుండి యిద్దినక రవాళ నిమ్మ 

. శముగ నారనీయవలెను. ఆరిన తరువాత బట్టల కావిరి 
పస్టైదటే. ఆవిరి యెక్కువ తక్కు_వలులేకుండ తగిన రక 

, యాంచినంగాని రంగులు చెడిపోవును, ఆవిరియక్కు 
థి 

Cn] 

నె నిచో రంగులుపల్న(నగును. తక్కువై నెడల గంగుల 

కాంతి తగ్గును, ఆతం పట్లినతరువాథి బట్టలను దక్కు. 

నీటిలో జాడించి యెండచేసీ లైల 

పాకములతో మెరుగు 'బ్యెప్టై దరు. ఉన్ని యద్గకమునందు, 

ఏివర్ణీ పద్ధతిలో చాజీక శృ రంగుల. నుపయోగింగుగం 

నంబంభముల గు 

కలంకారీయబ్ద క మున'క్టై జన్సి న'ళెస ట్రును (ప్రణ్యే 

కిముగ తయారుశేయ నక్కారలేదు, తిక్కి.న షిషయము 

లలో నీ ఇంటికి భేద'వేమియు లేదు. (దాన$ ఫ్ర వ్రుగంగు లు 

కొర పురంగు లు ముఖ్యముగ సద్ద బడును. 

ముఖ్యముగ దుస్తుల కేర్పడుటవలన సాకం ంగు అ స 

వాడుకవేయుదురు, అలిజరీనురంగులుు నీ శపొధకి స) 

రంగులు వాడినప్పుడు నూలుబట్టులా మప గం చిన 

పద్ధతులనే యవలంబింతు భు. 

వివర్ణ పద్ద తీయు నిగోధపద్ధ తీయు పట్టధకమునందు 

ముఖ్యముగ యోగ్యములు. ప పద్ధతులు ఉన్నియద్లి 

కమయునందువ'పె నుండును, నిరోధముల సద్దినతలువాతి 

పట్టుబట్టలను గంగు కషాయములో నుడక 'వేయనక్క ౧ 

తేదు. కసాోయము చల్గల్న నున్నను గంగుల'నాకర్ణి ౮చె 

శక్తి పట్టునకు (గలదు. అద్దక మైన తఘావాత్ బట్టలను 

మొదట చల్ల నీటిలోను తరువాతి జీడీనీటీలుోను 

జూడిం పదర, ఆవిరిపట్లిన బట్టలను జీడీనీ టీ తాసు తీ 1 

ఇదివరలో 6 'జిప్పీన (ప క్ 

పకి కి ము 

తరువాత సబ్బు పె స్ట్రైదరు, 

లము అద్దక శయన బట్టలకు మెరుంగుం బటు దుగ, 

హిందువుల వద్ధతులు 

మన జేశములో కలం కారీయద్దకము మిక్కిలి ఫ్రం" 

సమన పరిశ్రమయనియు మన దేళమునుండియే పొ ఇ టి 
తు తీ జ్ఞూనమును సంపొదిం-చిర నియు నిదివరలో (పానీ 

యుంటిమే, (వాతయాలములగు దాఖలాలు లేక పోన్చట 
శేక నీ' పరి శ్రమయొక్క.. యుత్చత్తీ కాలము గాని భర 
రామనస్థీతు లుగాని యందాజాగాం జెప్ఫుటక వీలగును 
గాని తృషప్తికరము? నిర్ణయించుట 'కాధారను లం'బేవ్రు, 
"దేశాంతరుల ఫురాతన (గ్రంథములలో సా ందువుల 
కలం కారీయద్దకన్రు విషయమై ప్రశంసించి ముండు ఓ 

జ . . 2 ఇ "4 
న 
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చేతను మెగా స్టనీన్సు వ్లూటార్కుమున్నగు ప్రాచీన | జేళభామలలోనికి వచ్చినవి. 

చరిత్రకారులు తమ (గ్రంథములలో హీందువుల యద్ద 

కపు పర్మశమొన్న త్యమునుగూర్చి కొ నియాడంట చేతను 

మన పర్మిశ్రమ మిక్కిలి పురాతనమైనదని చెప్పవచ్చును. 

|| క్రీ ఫ్ధ్మ ఏడవశ తౌబ్బము మొదలు పదునేడవ శతాన్చాం 

తగరమువణకు విబేళశయ్యాతికు లనేకులు మనదేశమున 

సంచారము. చేసియున్నారు. వారిలో వెక్కండ్రు. 

మనచేళమునందలి సాలీలనై పుణ్యతను అద్దకుల చాక 
చక్యమును మిక్కిలి కొనియాడుచు అద్దక ఫు బట్టలను 

మీకీం...లి సన వెన నులులను తమ జేళములకు మచుఇగ | ె 
గాలి సన్న నై ల్ల ల చ మతులు చేయుటకు ముఖ్యమైన 

దీసికొని పోయిరి. 

ఆద్దక పుపరిశ్థేమ కొన్ని జాతులనే య్మాశ్రయించి | 

యుండుట చేత నూతీ నాభివృద్ధి ౯ జెందక సాం(ప్రదాయ 

పరంపరలుగ ఫు రాతనపద్ధతు లే యిప్పటికిని శాడుక లో 

నున్నవి. కల్పిత పురంగులు విజ్బంభించి స్వాఖెవికరంగు 

లగుగంటుటచేతను, యం త్రసహాయముతో నశేకశిట్లు 

పని మిక్కిలి క్లీఘి కాలము లోంజే యుచున్న పాళ్ళ్చా 

త్యులతో చేతిఫనివాండ్రు డీకొనలేకపోవుటచేతను మన 

జేళములోని యద్దకు లనేకులు తమవృత్తులను వదలి వేయ 

వలసీనవా'రై.రి. ఇంతియగాక తత్కాాలమునకు కంటే 

కింపుగనుండు విచేశపు రంగుగుడ్డల తళుకువై మోజు 

వడీ మన నవనాగరికులకు టేశీయవస్తువులయం దను 

రాగము వ్లూరర్తిగనశించినది. (ప్రజా సామాన్యము వి చ్యాధి 

కల నే యనుకరింపందొడంగిరి. భూస్వాముల పోవ 

ణము గూడ త గ్రిపోయినది. ఈ కారణములనుబట్టి మన 

జేశములోని యు త్తేమజాతీ యద్దక పు పరిశ్రమ కడచిన 

ముపష్పదిన ంవత్సర ములలో 6 బూంర్తిగ నశించినదని చెప్ప 

వచ్చును. కావున నీ [కింద 'వివరింపంబోవు పద్ధతు లం 

తకు ఫూర్వము వాడుకలాోనుండినవనియే గ్రహించునది. 

ఇప్పుడేద్దకమువలన జీవించెడివారిస సంఖ్య మనదేశ మీలో 

బహుస్వల్ప్స మైనను వారు వాలవజకు నున ప్రురాః కన 

పద్ధతుల "నే యాదరించుచున్నారని చెప్పవచ్చును, 

న ర్హకను మూలమున బిజేకీయులతో సంపర్య-ము 

గలిగి 'యన్యథాసాపరిగ్రామికపదము. ల లనేకములు మన 

లొ 
ణా 

కష 

| 

| 

| 

| 

| 
| 
| 

| 

| అద్దకపు 
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| 6 పాలంవూర్లు అను మూంయయేపేళ్టు దవ 

కలంకారీ యిచ్చక్ మునకు 

మనఫూర్వు జే పదమును వాజెిడివావో తెలియదు. 

+ వీటీలు *ె 

చేళములోే 

బట్రలకు ఈ చశలంకౌెకిలు 

వాడుచున్నారు. ఈ మూడును ఖన్ననోషూప 

ఆంగ్లేయ వర్పకసంభ్రుము మవదేశమునకునాక ప్రా ను శ క్వ 
పోద్చగీసు వర్శకులున్తు డచ్చివర్తకులును మనదేశ 

ముతో వర్తకము వేయుచుండి8. అప్పుడు చలయాళము 

లోని 66 కాలికట్టు ౩ అను పట్టణము ఎగుమతి దిగు 

శేవపజ్ట ణము? నువ 

. డెను, అందుచేత మనబేశమునుండ్ మయొనుముతీ శాన 

బడిన యిద్దక ౩ పు బర్లు లన్ని యు పాశ్చాక్యులజే “క్యారీ 

కోలు? (Calicos) ఆని పిలువయుడుచుండెడిది. ఇప్ప 

టికిని మనదేశయునం దద్లెడిగుడ్డలకు క్యా స్థ్రిలికో లనియే 

శేరు ఈ యస్పకము కార్టలికో అద్దకము?) {Calico- 

printing) అనంజడును, దీనినుండి “కలంకారీ యద్ల 

క్రమ?” వవిఇవది (క్యాలికో కాకి కాలి కారిక లం 

కారిగా మారి యుండవచ్చును]. పాశ్చాత్యులు మన 

'జేశమునకు రాక పూర్వము అరఖ్నీలతోన్వు పాూసీకుల 

త్రోన్ము మన దేళపు వ్వక్షకము సాగుచుండేడిడి, 

చేకప్ప అఆడ్డక ప్త బట్టలకు సాకీ కలం ఆపాలంగ్ పోను? 

మవ 

అని పేరుపెటిక, పాలంగ్ అను ఊర్లూప పదమునకు మంచు 

మని యర్థము,“పోష్ ఆను పారసీక పదమునకు పోపుల 

మని యర్థము, “ఫాలంగ్ జోక్ అనలా నుంచమును 

పుష్టిబే నది (పల్యంక పోపు ణము); దుప్పటి యని 

&పాలంగ్ ఫోమ్” "పదము 

పేలంవూర్” అను పదమాగ చేశఖెపులలో మారి 

నది, రానురాను “ంగు నముప్పట్లకేగాక (పి యద్దక పు 

బట్టకును పాలంఫవూరను పేరు వాడంబడుచుం డేను 

వాంద్నినీల్కు చితాాననముల్కు జమ్మఖా నాలు రుమాళ్గ్లు, 

| శోవళులు, ఏళిలు తుదకు బ
ి 

చాపలు సయికేము పాలంఫూర్ల నే వ్యవహరేంప ంపంబడు 

చున్నవి, 

॥ ఆను 
తాత్పర్యము ఎ 

టభము శు వస్నేలు శల 

మన జేశమునుండి తీసికొని పోయిన 

_-9౯3 



శా౮ాం ౯ అద్దకము 
డె, 

(సం. $e 

పాలంవూర్లను అరబ్బీ పారసీవర్తకలు యూరపు చేళ 
మునకు ఎగుమతి. జేఇడివాతు. యూరఫు దేశస్థులు 

"పాలంభ్రూర్లను అచీంట్ల్ జ’ (Chintz) ఆని పిలిచేడి 

చింట్ భు” ఆను పదము నన భావనలో 
వీటి” ఆను పదముగ మారినది, కొవున 'పొలంఫపూ 

ర్లన్నను చీటీలన్నను కలంకారీ గుడ్డ లనియే యర్థము, 

వెని వాసిన దానినీ బట్టి కలంకారి యను పదము 

కంటు సొలంపూరున్కు చీటీ యను*పదమును పురా 

తనము లయినవని తేలుచున్న ది, 

పారు, 

వివిథవర్ణ ములు ల స బట్టలకును నీజమేన కలం 

' బట్టలకును భేదము. జెప్పవలనియున్న ది, 

నూలుకు రంగులు వేసి యా రంగుల నూలునే “సీత 

యందుపయోగింతురు. తివాచీల రంగు లిస్లే యేర్చ 

కును, కొన్ని రకముల పట్టుబట్టలు న్యూలుబట్టలుగూడ 

నిట్లు చేయుదురు. ఇట్టుగాక సాదా గుడ్డ్వవె వివిధ 

ములగు రంగుల నద్దు దురు, ఇదియే కలంకారీ యద్ద 

కము. కావున (ప్రతి రంగుల బట్టయు కలంకారీ సడ్డ 

కాదని (గహించునది, ఎ 

కారీ 

(మన జేళశ్రములో (ప్రతి రాజధానిలోను కొద్దియొ 
గొప్పయొ కలంకారీ యద్దకము జరుగుచుండెడిది. 

వంగ దేశములోని ఢక్కా, సీరంవూరు మున్నగు పట్ట 
ణములలో నూలు గుడ్డల నేగాక పట్టు బట్టల కు నాడ 

కలంకారీ యద్దకము వేసెడివారు. పంజాబు కాశ్మీర 

నంయు క్త 

పరగణాలు నుధ్య పరగణాలు, బొంబై రాజధానిలోని 

బోంచ్చి అవామ్మదావాదు పట్టణములలోన్సు రాజ 

పుత్ర స్థానములోను, మ్శున్న గు (ప్రదేశములలో నీ పరి 

(శ్రమవలన ననేకులు జీవించెడివారు. నిజాము రాష్ట్ర) 

ములోన్సి 

రాజ్యములలో ఉన్ని యద్దక' ముం డెడిడి, 

హైదరాభాదు, ఓరంగల్లు, జురంగవాదు, 

నాంజేడు మున్నగు పట్టణములలో  నిప్పటికిని ఈ 
పరిశ్రమ గలదు. నిజాము ౩7 జ్యములోని మెఠణ్శా 

అను పట్టణము పూర్వకా లము నుండియు నద్దక పు బట్ట 

లకు ప్రని్ధి 

ళా 

హాని యనాదినుందేయు నూలు కట 

Ser 

కారీలకు ఆం ధ్రరాక్ట9 మిక్కిలి. నన్నె కెక్కి. 

యున్నది, జౌద్ధశకము నాటీ "క బందరు కలంకోరీ 

ఒట్టలు జగవ్వెదిరేమ మైనవి. శ్రీ! ళ॥ మూండవ శతొబ్ల 

మునాటి పెరిస్థసు (Periplus) అను చర్శిత్రకారుండు 

“ముసాలియా నల్లులను” సూర్చి వాాసియున్నాండు, 
అతని తరువాత మార్కోపోలో (Marco Polo) 

యను విదేశ య్యాతికుండు వీనిని గురించి చా9యయుచు 

నిట్లు కొనియాడి యున్నా ండు, (“ద రాజ్యములో 

(ఆంధి) దేశములో) సాలిగు గూడువలె మిక్కిలి 

సున్ని తములగు ఉల్లిపొర మల్లులు "నేయుందుర్ను (పపం 

చములోని యే రాజూధిరాఖులు వీనిని సీగసొనహీ*ంచి 

థరింపకుందురు 2 ౧రరా౬...వ 'సంనర్స్చగముణాో అండను 

పట్టణమున బిటిషు సామాంజ్య పరిశామిక (సదర్శన 
మొకటి జరిగినది. ఆ (ప్రదర్శనమునకు మన యాం 

రాష్ట్రము నందలి బందరు కాళవా_స్థ్రి నరఫావుగము 

దగ్గిర పాలకొల్లు మున్నగు (ప్రదేశములలో నద్దిన కోలం 

"కారీ బట్టలను దొరతనము చారు పంపీయుండీరి ఆ 

సందర్భమున ఆరు గజముల చతురము గల బందరు 

పాలంన్రూరాకటి ౬౦ భూపొాయలకునుు ఫెగళరామూ 

యణములలొేని బొమ్మల నద్ది రండు గజముల చతు 

రము గల కాళవాస్టీ బాంచినీ జు! టి 39% భూ పొ 

యృలకున్తు పక్షులు పిట్టలు, వలు "కొయలు్యు లతలు 

మున్నగు చ త్రవిచిి త్రములగు బొమ్మలని యుల్లీ పొగ 

వంటి బంగారు కేకతో నంచుగట్లి “ంహసు గజమయున 

చతురము గలిగిన పాలకొల్లు పాలంవూరాకటి 

(దుప్పటి) 800 రూపాయలకున్సు మరియొకటి ౧౮౩ 

రూ పొయలకును అమ్ముడు పోయినవి, ఈ గిరాకీని 

బట్టియైన నన యాంధంఏల శలంకారీ యద్దక పు (పొళ 
న్యాయమును కొంత యూహీంపంగలరు, 

మస జీశములో కలంకారీ యద్దకులకు వేశ్వరు 
పేరులున్నపి. ఉత్తర పాందూస్థా నమలో ప్ంని 
“పి కారు లందుసో అనంగా కచ్చు "'జేచిడివారని 

యర్థము. ఆంధ రాష్ట్రములో గజీనిగాలి”ని బుక 
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"పం గలదు, ఫీరో ముఖ్యమ కొండపళ్లెలోను - ఇ 
గుంటూరు "నెల్లూరు కర్నూలు 'జిల్లాలలోను పని చేాడివారు. 
చేయుచున్నారు, వీరినే కర్నూలు జిల్లాలే “చక్ర | 
'కొరు” లందరు, మట్టితోను కొయ్యతోను చేసన మ్మ కప 2 
ని గహఘులకు బచ్చెన పోయుట నాటకపు తెరలు బట్టల వె కంచెలకో బొమ్మలను ea క్ 
మున్నగు వానిపై చిత్తరువులు వ్రాయుట వీరివృ_ట్టి, చికి దిమ్ములతో నద్దుట (శి) కట్లద్ద కము 
చాపలు తుంగచాపలు నేసి రంగులు చేయువారికి 

ఇ జాసనమూూ జోల 

* అనాదెనుండి యన చేళములోో కతింత్తాస యద్దక యు 

నందు నాలుగు పద్దాతులు వ్యాసుకలాశేమవ 

a తకెకజ్జ 
కము వీనిని గురించి సంకేషము* క క్రింద వాయ: 

నెల్లూరు, గుంటూరు జిల్లాలలో cc పిచ్చి గుంట | బడును 

వాండని”” శ్చ, ఈవృత్తులన్ని యు కలంకారీ యద్దక ౧. కుంజలతో బొమ్మలను. వాయుజ 
మునకు సంబంధించిన 'వైనన్కు కట్టుళొనుట కుహయో | (Hand-Priating) —& పద్ద దివ 
గీంఛెడి కలంశాదీ బర్టలను వీరు తయారు చేయరు. 

ఆంధ్ర దేశముల కలంకారీ యద్దకులు ముఖ్యముగ 
నంగ రేజులలో నే (ప్రస్తుతమునందున్నారు. కాని 

కం కొకష్ట్ర మైసది, ఆనుధవజ్ఞులు వాపిఇప 
mol 

ఆద్దిన వాటికంకె మిక్కలి చుందరములుగ నుండును, 

దిమ్మలతో నద్దిన బట్టలక చె పంచెలతో వాఎక్లీన 

భెమ్మలయందు పనితనము బిశేనముళ”. నుండును, 

ఆందుబేత వీనిని తయారు. చేయుటలో కాల మాధ్ధిక 

ముగ పట్టును. బట్ట యుకటింటికి ఇందుమాండు. వెల 

లకు తక్కు_వవాదు, కుంళకోణముు వాగూరుు కాశ 

ములుగ విభజింపవచ్చును. చీశిలు, రుమాలల్వు ఇభాంది | వాసే బందర్సు పాలకొల్లు. పట్టణములలో. మితావ 

కలంకౌరీ యద్దకమునం దారి "తేరిన బందరు మొద 

లగు పట్టణములలో నికర జాతులవాే ముఖ్యముగ 

నద్బెడివారు, 

మన బేశమున నద్దెడి కలంకారీ బట్టలు రెండు విధ 

నీలు తెరలు మొదలగు నిత్య కృళత్యమున వాడుకలో | ములు మొదలగు పమ్మిక్రమైన బట్టలు కుంచెలతో 

నున్నవి యొక తరగతి, రథ ములను విగ్రవాములను | తయారు కేచ్చడివారు, 

అలంకరించుట కుసయోగించెడి పఏతానముల్లును 

(C&n0pi€5) మవామ్మధీయులు నమాజు చేయునప్పుడు 

కుంచె యద్దకమునందు మల్లును మొట్టమొదట 

| కరక్కాయ నీటిలో నాననిచ్చి తరువాత 'పొలలో 

పరఛిడి చి తాసనములును (జానమౌ జులు) శండన నైదారు గంటల సేప్పుడికించి శెండు సో జాలారని చై 

తరగతిలో నివి, ఈ బట్టలమై సామాన్యముగ దిమ్మ | జరు. తరువాతి నినుకమై నెండలో నారవేసి కరిగిన 

లతో నద్దక కేతితో-నే బొమ్మలను వారియుదురు. | మైనముతో కుంచెచేక బొమ్మలను వాసెదరు, మైన 

మన రాజధాని యం౦భలి కృష జిల్లా లోని బందరు మారిన తరువాళ బట్టలను దంగు కహయములోే ముంచి 

పాలకొల్లు (నర్సాఫురంవద్ద) లోను గోధాసకి జిల్లా | రంగు చక్కు_6గ బట్టకు పట్టేన తరువాత వేడినీటిలో 

లో కాకినాడ దగ్గరనున్న గొల్లపాలెములోన్ను తంజా | ముంచి మైనమాను శీశివ్రయుదురు. అప్పుడు సీలిమాంద 

వూరు జిల్లాలోని చాగూర్కు కుంభకోణములలోన్ను | గాని యెకఫుమిందగాని 'కేలుపడ్డక మగును. జుక 

మథుర జిల్లాలోని పీర్ర శ్ర డి పాంబను పట్టణముల రంగామిోంద మరియొక రంతును గూ నీ పద్ధతిని యద్డ 

లోను పైదాెపేట, కరువూరు కాళవా సీ నీలము. వచ్చును. అద్ద దలచిన బొమ్మలయొక్కు. ముంచుకు 

'మొధలగు ఫట్టభియులలోను కఖంశారీయద్దకముగలదు. | ముందుగ సిరాతో వారనీ యయప్పందకల శ్ 

కాళనా_ఫ్స్ర సేలమ్ను పాలకొల్లు? బందరు పట్టణము కుంచెలతో రంగునుపామి. బట్ట క్ 
న గ . 

అ 

పా 



౮౮.3 / అద్దకము 
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(నం. or.” 

అప్పుడా యా (పడేశఘులలో శచెరుస్రు గాఢధముగ 

నంటును. తరువాత నెరుపు వై మైనముయబూసీ బట్టలకు 

- నీలివేయుదురు. నీలి యంట్లిన తరువాత వేడినీటితో 
మైనమును దీసీ వేసి 'ఇట్టను సాప్ర్రుచేయునురు. కాళ 

హా స్టిలరేం మైన్సమురాయక యెరుపుతరువాత నీలి 

కూడ చేతితోనే చేయుదురు, ఈ పద్ధతి పాశ్చాత్యుల 

౮ నిరోధపద్ధ తికి సరియైనదని చదువరులు (గ్రహించి 

“యుందురు. 

బందరు వితానముల సె ముఖ్యముగ చెట్లు, పతులు, 

పిట్టలు నెనుళ్లు కూర్చుండినట్టు ఎశురుచుండినట్లు 

చి తింపబడియుండును. చెట్ల మొదళ్ల ద్యోర నది 

పవహించునట్టును, అడవి మృగములు విహారము 

సేయునట్టును (ప్రదర్శింపయిడి యుండును, ఈ బట్టను 

తయారు వేయుటకు రమారమి మూడు నెలలుపట్టును. 

కాళవా స్టీవితానములయందు తెలుపుమి(ద నీలి 

పసుపురంగు లద్దెదరు, సామౌన్యీముగ భారత రామా 

యణకభలను వానివై చిత్రించెదరు. పాలకొల్లు వితా 

నమలునాడ. నిట్లేయుండును కాని కథలమధ్య 

పికృతిసౌందర్యమును సూచించు వృత్నములుు నదులు 

మొదలగు వానిని చి త్రీంచెదరు, 

. అఎరుపుమోియద పనుపు బందరులో నీ విభముగ నై 

దరు, బట్టను "మొట్ట మొదట పసుపురంగులోముంచి 

యెండినతరువాత కరిగిన లేనె మైనముతో బొమ్ములను 

(వాయుదురు, వీ రుపయోగిం చెడికుం చె యుక్కుతీ 7 

లతో. జేయయడును. మిక్కిలి చిక్కు_.తోన బొమ్మ 

అను (వాయవలసినప్పుడు చీల్లుల కౌ గితముల (గూడణుప 

యోగింతురు. బొమ్మలు ముగిసిన తరువాత బట్టలను 

ఎజ్జరంగులోముంచి వేడినీటితో మెనమును పోం 

గొ స్రైదరు. బందరు కలంకారీబట్టల మెంచే-సెడీ నగిషీపని 

“ ఇాలవజకు పారసీక సాంప్రదాయముల ననునీరించి 

యుండును, కాని కాళవాపస్స పాలకొల్లు, గొల్లపా 

"లెము మున్నగు పట్టణములలోని యద్దకుల రూపకల్బ 

నలు శేవలము హిందూ సాంప్రదాయ కము లై యుండును, 
డ్ 

ళ్ 

౨౯౬. 

9 దిమ్సలద్ద క్త వనీ (Block printing) లా 

బందరు పొలంసూర్జు (నిత్యకృత్యముల ప్రయో సం చడీ 

కలంకారీబట్టుబ0) మాఖ్యముగ నీ పద్ధతిని తయారు 

వేయయుడును. పాలంప్లూర్ణ లో రంగుమూ తు గళముటు 

గలవు. తేలుసుమో౭6ద నల్ల నియంచులు౫ ల మగని 

బొమ్మలు. ఇవి వూంర్థిగ దిన్మలతో నద్దినఖి. “తేలు ఫు) 

మోందగాని రంగుబట్టమి6ద గాని 'జేర్వేణు గంగ 

లద్దుట, ఇవి కొంతభాగను దిను గ్రలలోను; కొం 

భాగము కుంచలతోన్సు అద్ద (బడును. శ్రీవలను ఈ౦ం*ఐ 

లతో నద్దిన పాలంవూర్ణు నాడ: గఖవ్రు. ఆవుల స 

లును మామిడీపీందె-ఏీశలును_ “కేవలను దిను కలలో 

నద్దినవి. ణ 

ఈ యుద్దకమున. దిమ్ములవేయుట ముఖ్యమైనపని, 

ఇవి మెత్తని కొయ్యతో 'జేయయిడును. ఇందుకు 

మనదేళములో పెద్దపేకు పిస్తారముగ నుపయోగి౮ 

తురు, అద్ద దలచిన భామలను "మొట్టమొదట "fe 

త్రములను కత్తిరించి చేయుదురు. కౌగితములతో (గీసిన 

యీబొమ్మలను దిన్లులపనంటించి నొనిలో నికీ చతు. 

దురు, బొమ్మలు లోతు౫ ఇెక్కి..నకొలంది యద్ద శ ను 

నందు 'స్పష్ట్రమయుగనుండును, సామాన్యముగ' నొళ యం 

గుళములోతు చెక్కు..దురు. దిమ్మిలఖొ డవు "సాం 

రణముగ మూ(డు నాలుగంగుళ ములుండును, చిత్సీగున్ల 

"పెద్దదై నయెడల ఇండు ఘూ యు దిమ్మలను బేర్చి మ జీ 

చానిగ బిగించెదరు. వీని ఖరీదు తొమ్మిదిరూపాయిల 

వజకుండు నవి రామము లేకు ండవాడనప్సటి కిని దిమ్ము I 

మూడు 'సంవత్సరములుండును. 

దిమ్మలతరువాత  రంగుల్లుత యారు చేయుట ముఖ్య 

మైనపని. ఎరుప్పు నలుపు పసువు పనర్వు నీలి ఊదా 
రంగులు విస్తారముగ వాడుకలో నున్న వి, సొ దాయద్ద 
కమునం దుపయోగించెడీ మూలికుల "నే కలం"కారీయడద్దక 

మునకు సూడ నుపయోగింతురు, కాని పొళ్లు కొంచము 

'భేదముగనుండును, ఎరుపు వేయుటకు చిరిజేయు నలుసు 

నకు కోరక్కా_.యల్కు అన్న భేద్మి నీలికి నీలినుందు 
€ 



నం. —2.] 

న. 

అదకము . శ 
(A) 

ఊడదాకు ఎరుబుమింద నలుపు, me ప్రచ్చకు పసుపు | 

మింద నీలి---ఈ రీతిని సాద్దాయడద్దకమునందు వా డెడి 

గంగులసే కలంకారీ యద్ద కము నకుంగూడం నుపరో | 

గింతు రో. 
% 

ఆడ్డకసు పద్ధతులు కొంచె మించు మించుగ మన 
దేశము నందంతట నొక్కుటిగ నుండును. బట్టను | 

ముంనుగ గడె పేడలాేనాన్ని, నీరు చల్లుచు “నేలమీద 

'నాధేయుదురు. తరువాత నా మురికి బట్ట, నొకటి 

ఇండు రోజులు కరక్కాయ నీటిలో నానని చ్చెదరు, 

బొవ్య్ములయొక్క_ యంచులు నల్లంగ నుండవలసినప్పుడు | 

ఇనుపతుప్వూ, బెల్లము ఫ్టులిసిన కల్లును మురంగనిచ్చి 

యూ మిశ్రణము నొక ప్గెములోనుంచి మెత్తని కంబళి 

ముక్క నందులో ముంచి యుంచెదరుం దివాల నీ | 

కఐబలిను నొక్కి తరువాతే బట్ట యెనద్దె దర. అప్పుడు | 

"తెలం సుమాంద నల్లని యంచులుగల బొమ్ములద్దకమగును. 

“తెలుఫుమూంద చెరువు కౌవలె నన్నచో వని చెప్పిన 

మి(శ్రణముకు బదులుగ పటిక నీటిలో దిమ్మలను | 

ముంచి యథావిధిగ నద్దుదురు, ఆరిన తరువాతే బట్ట. 

లను చిరిచేరు జాజియాకులు వేసి మర6గంబెట్టిన 

కహాయములోే ముంచెదరు. అప్పుడు పటిక యంటిన | 

చోట్ల యెరుపద్దకముగును. సౌఫు చేయుటకు అద్దక ' 

మొన బట్టలను సున్నము, వాడు సబ్బు గలిపిన | 

నీటిలో నుడక చేయుదురు. ఇది మిక్కిలి పురాతన | 

మైన పద్ధతి, పాశ్చాత్యులు కలం" ర్రీ యద్దకమన 

సమము “తెలియని కాలమునంగూడ నీ పద్ధతియే మన | 

'జీళభమున వాడుకలో నుండినది. ఏలయన ౧౭-వ 

శ తావ్రైంతమున, అనంగా రమారమి ౨౫౦ సంవత్సర 

ములనాండు “ఫాదర్ కెర్లో” అను క్రైస్తవ మఠ 4 

ఇార్యుండొక (థు నమన రాజధానిలోని కలంకారీ యద్ద 

వభ పద్ధతి నిటు వరి ర్ఫించియు న్నాండు. ఊ&జఒక మో స్ట 

బగ్గ చువబేసి న (కొత్త గుడ్డలను ఆద్దకులు వారము 

పదిరోజులు కట్టుకొసా “మూపుదురు. మాసిన గుడ్డలను 

మేక పంటతోంగాని గ్య -ంటతోలాని శాన్సి 
ఇ 

| దు న లం 

, ఇనుపతుప్పున్కు పులిసేనకల్లు ౫జి లిప్ 

| బెట్టి తయారుచేసి యద్లైెడ, 

' మేక పెంటలో”గాని వొ ౭0 

| ఉతికి జాడించ్చి ప8ని చౌదెప్రొలును = 

నీటిలో జూడించి యమండచేవావదుకు. 

పాలలోన్కు కరక్యా_య నీటిలోను వాళ తు 
ఛి ఇ టు స్సు 

"నండ నిచెదరు. నున పొయషపలకి న న గ = యుల చుటు న *5 కా we | నద ప్లస్ స య్యాపలః ట్ట 
' అను నునుప్రుబేయుదురు. “ంనుచ్తువవేవివ కులమని 
, వ జ. 

చిల్లి శేకులతో గాని, చిల్లులు వాడని మకు అజ్ 

గాని యుపాధుల నద్దైదరు. నలాప్రు=౭శు 

న్న ఇ? 

మంచినీటిలో జాడించి ముండవయుదుకు. ఒజట్టలడై 
_ వూ 

బొమ్మలను ముందుగ బొగ్గుతో చి మా వలా ir 
సె La 

తక్కిన భా “గములన్ని ము కదిసి మైన నముత్ో వ మీ 

' చేయుదురు. తరువాత బట్టను నీలిళంగులోముండి జేడీ 

ము అగు. లడ్డు నీటితో మెనమున్ను దీసిచేసి జటలను శాొసంజాే నుడకి 

చేని మంచినీటిలో జాడించి యండచేయుదురు. ఆప 

తెలుపుమి(ద _ శీలియద్దకమగును, ట్ న 

మెరుంగుంబెట్టుటకు బట్టలను తెరి ఇక్ న్వుర్తక్త వేడి 

ళ్గ 

మును గలిపిన మిశణములోనాన్ని ఇముండకే ముదుకు. 

ఎరువు వేయుటకు పటికయ్సు ఊడా౭ంశుకు వటిక త్రో 

అన్న భేదింగలిపియు సద్ది ముంజినతకువాతి "టిలో 

నాననిచ్చి కొన్ని వేళ్ళ యొక్క- కషాయములో. గుడ 

కింకురు అద్దక మైన గుడ్డలను క
ేక ఇంటతో ముడి కించ 

సబ్బునీటిలో జాడించి “మండలే చలువ౭కేయయుదు ౪. 

| అప్పుడు బట్టయైక]-- తెల్లనిభాగములు బరియగును, 
a 

తరువాత “తెలు ప్రమిద పనుపున్ను నీలిమి౭డ అకుషచ్బ 

యు నద్దేదురు. ఇందునకు పటికయు, కరక్కాయ 

లున్యు జానిమ్మత్ కు_లున్కు పన్పును వాడుక చేయు 

దురు? ఈ యుత్తెరము పాసు పట్టణములోని 

యక జ్ఞా త య్ విద్యాపీఠమునకు 3» {Paris “Academy 

of sciences) పంపంబడేనది. ఈ యు త్రేరములో 

వర్ణ్మి ఆచిన పదతంలకును చేయడు మన చేశములోనున్న పద్ధ 

' త్రులకును జ -మేమియులేదని చడువరులు గ్రహీంహ 

గలరు, 

లి 



౮లార " . అ ద్ద కము [నం. ౫ 

యోగములు 1. మన జేళము నందఠతటను | ముతో కయారుకే యు సలఇంటు గలదు... ఇధిది! 

సద్ధతు లాకటియే యైనను అద్దకమునం దుపయ్లాగిం కొన్ని శరుణముల. వైదారు గంగులుహొడ. సద్లైదరు, 

వడి వస్తువుల్లయొక్క- " పాళ్లు ఊరఠూరను హద 

చుండున్లు. పద్ధతులు (గ్రంథస్థము లు గాక రహా స్యములుగ 

నుండుటణేత సొండొరులకు తెలియక యద్దకులు వంగ 

పరంపరగా వాడుచున్న పాళ్ళీ వాడెదరు. అందు 

చేశ్ర తప్పీళ్ళలో నాయా (ప్రదేశములయందు భేదము 

లుండును. అయినను నుచ్చునవై కొన్ని యోగము 

లీ (క్రింద నీయంబడును. 

"తెలుపుమో:ద నెరుపద్దుట :-- మన రాజ 

ధానిలో నెరుఫు వేయుటకు చిరినేలే వాడుక చేయు 

దురు. ఇందుకు, | 

1 సేరు గుగ్టిలము. 

2 ఫలములు పటిక. = 

1 పలము లద్దుగ చెక్క 

1 పలము పసుపును పొడిచేసికలిపి 4 సే నేర్ల నీటిలో 

నానబెట్టి చక్రు.6గర గలిపి వడపోయుదురు. ఈ 

సారమును దిమ్మలతో బట్టమై నద్ది యెండిన తరువాత ' 

బట్టను చిరిజేర.  కసపాయములో నుడక వేయుదురు, 

అప్పుడు అద్దినచోట్ల జరుపు ర౦గంటును. 

ధూపుచాయ నద్దుటకు 2 (ఎరువు వాగు 

గల నలుపు), 

అర్థే శశ “చెరుకు పానకము, 

1 “టాక ఇనుప తుప్ప్రపొడి, 

“1 ఇెటాకో అన్న భేది, వీనిని గలిపి 12 సేర్గ నీటిలో 

18 రోజులు ముగగంబె ప్పెదరు, మురిగిన “తరువాతే 

కొంచెము. గుగ్టిలమున్సు చేతిని గలిపి వడపోయుధురు. 

నడపోనీన తరువాత నీ పొకమును దిన శ్రలతో నద్దు 

దుకు. ఎండిన తరువాత బట్టలను ఎవెని జెప్పిన (ప్రకా 

రము -చిరుచేరు కసాయములో నుడక వేసీ రంగంటిన 

తరువాత మంచినీటిలో జాడించి యెండవేయుదురు, 

ఉత్త హిందూ స్థానములో జము ఖా నాల్ఫు పర 

జాలు మొదలగు ముఖేకే బట్టలు కల౦ శారీ యద్దక్ష' 

ఐడారు గంగు టబద్దనల సీనప్సు శోకయగాని. గయా 

నొక య ైదరు, ఎరువును సనలుఖునూ అస్టుటకు 

చిరిజేరు నూనె. సజ్జా కాగను, కగెక్ళా కులు 

తుంమృ్మజిగురు, అన్న భేది శావలసీయుండును ఓకె 

తాను నద్దుటన (4 గజములు భిడవ్స) వీ అడుగుల 

జెడల్సు): 

అర్థ సే నీరు నూని 

'పొవ్టసేరు సజ్జా తాగము 

మూండు జేర్టు నీటిలో గలిపి చక్క 6౧ క లియిలబట్లి 

తాను సందులో నాన్సెదరు.. ఎ, డీన తరువాలి "సొన 

నేరు కర'క్కా...యలను చితికంగొట్టి మూండు సేర్గునీటిలో 
నాననిచ్చి తొనునందులో ముంచి యాగ్నిక నధ, 

'పోవ్చు సేద అన్న 'భేద్వి పొన్టుసేరు తున్ముటిగురు 

సేరన్నర నీరును చిక్కు ౫౦ గలివీ పాఠము చేసీ దన్ను" 

నీ పొళములోముంచి వై (ప్రకారము తయారైన ₹ 

నువై నద్దైదరు. 'తెల్టబట్ట్రవై. నల్లనిబొమ్యు. 'లీగ్పడును. 

ఎండిన తరువాత, అర్థ నీరు పటికన్కుమా దు సీన్ల నీటిలో 

కరిగించి నలుపద్దక మైన తొను "నొ నీటీలోముంచి యాగ 

వేయుదురు. ఆరిన తరువాతి శేరు చిరిజేరు పడి పేర్లు 

నీటిలో వైచి దిగ్రాచి తొను నీ కషాయములో ముం 5 

దరు. అద్ధకమైన తరువాతి తొనును మంచినీటిలో 

జాడించి. యెండవేయుదురు. ఇచ్చట  సట్టకమిని 

యెరుపు నలుఫులు ఇండును స'క్కాగం గులు 

ఎరుప్పు నలుపు పసుప్పు ఆకుపచ్చ, నీల్కి “తెలుపు 

గల యాజురంగుల జమ్ముఖానాను తయారుబీయుటకు 
(జక తాను) ar 

స్టే సేరునూ "నె 

జై నష్టాకారమును గలి పీ తానునందులో "జూాన్ని 

యుండినతరువాత మైనింజెప్పినపొళ్లతో ముంధు నః వు 
నద్దుధురు, తరువాత "నెరుప్తునదుటకు, 

శే సరుపటికు 
గ. 

గ ల” ళ్ 



a 

సం, ౨) 

న. 

అృద్దక ము _ ల! 

య 

శ చటాకులు తుమ్మజిగురు, 8 సర్లు నటిలాశి గలిపి 

దిన్ముల నీ పాకములో ముంచి యద్ది యెండినకరువాత 
ఖెని చేప్పిన (ప్రకౌరము తయారుబేసిన చిరివేరు కహాయ 
చములాిముంచి మంచినీటిలోేజాడిక్షీచి దొండ వేయు 

దురు, అప్పటికి సలుస్త్రుఎరుపు వూోక్తియగును, తక్కిన 
గంగుల సు వేర్వేరు? తయారుణే కి దిమ్మల నారంగు 

అలో ముంచి విడివిడిన నద్దెదరు. పసుపుతో పసుపును 
నీలిముందుతో నీలిన్సి ఈ ఇండు గలిపి యాకుపచ్చను 
అ'ద్దీదరు, ఇందుకు + శీరురంగు, క్ట సేరు తుమ్మజి 

గుర్కు లిశీర్టు నీటినిగలిపి రంగును పక్యమునకు. జె బె 

దరు, ఈగష్మదురంగులలో నలుప్రు ఎరుషు మాత్రము 

ఆ) కళ్ళాారంగు లు. తక్కినవి వెలిసీపోవును. అందుచేత 

నీరంగుల జే యద్దుదురుగాని వాని కహెయములను వండి 

తొనుల నందులోముంచరు, కలకత్తాదగ్శిల శీ) రోంపుర 
ముస (Serampore) పట్టణములో పట్టు మాద. కలం 

కరీ పనిజీయుదురు, బదామోరంగు (69620 Colour) 

బసొరము?గ వే”సదరు ఇదిగా కమంజివ.(మచదారుచెక_) | 
at ఠా టా 

శరీషుంజిపను పు రంగు పదార్భములకున్సు పటిక, అన్న 

"కీణ యుపహొధులకును వాడుక చేయుదురు పట్టద్దకమున 

జక నా గించు దిమ్మలు చంతకొయ్యతో. జేయ. 

ఎడంను. బ'దొమో గంగు వేయుటకు ధాత కీకుసుమము 

(ఆగ్ని గాల యని దీనికి మరియొక పేరు; ఇది యెగర్రగ 

నుండు అడవి వూవు), పటిక పసుప్పు శు మ్మజిగురు, 

బిడ్ అసి సీట్లు” (Lead acetate -సీసపు సంబంధ 

మైన లవణము)ను పొడిచేసి నీటిలోం గలిపినయుడల 

మిగథడవలె సీగనిగలాడు పచార్జ 'సేర్పడును. తుమ్ము 

జిగురు నీరు కొయ్య తొట్లలో బోసి వానిమై కొయ్య 

చృట్రయుల నుంచెదరు. ఈ చ్యట్రముల యడుగు భాగ్య 

మున నూని గుడ్డయని చానిమైని మెత్తని కంబళియు 

పరశిదరు, వెని తయానైన రంగునకు కంబళి మెంబోసీ 

కుంచెలతో 'సడ్దైదరు.. దిమ్మలను దీనిపై నొక్కి 

పట్టు బట్టల సె నడౌద్యగు. దిను్ములద్దక ము నంచు బట్టలు 

నలుచదరపు నేల నున్న గాని బొమ్మాలు చక్కు. 6గ 
* 

నద్దకము గావు, హెచ్చు కగ్దులున్న చేల మైల బకిచిన 
యెడల కాన్ని చోట్ల బొమ్మ లద్దుపడవు. - అందున 

యద్దకీము కావలసిన గుడ్డను. నలు చదశెపు EE 
బరచి నాలుగు మూలలెగుండునూదులతో ముడుతలు 

లేకుండ బిగించిన కరువాత దివు శ్రిత నదెదర్కుానూలు 
బట్టలకు నిదియే పద్దతి. ఇట్లద్దిన పటు బట్టను నీటిలో 

జాడించి యెండిన తరువాత మంజిష కషాయములో 

నుడక చేయుదురు. రంగు పట్టిన “తరువాత మంచివీ 
టిలో జాడించి యొండ వేసినచో దిమ్మలతో నద్దిన 

చోట్ల బదాొమి రంగేర్పడును. 

3 కట్టద్దకను (16 and dye work)— 
(అ 

ఇడి మన చేశమునరో పెశిష్ట మయిన పద్ధతి. పాళ్ళ్చా 

త్యులలో నీ పదచిలేదు. బటల కచ్చటచ్చట ముడులు 
థి లు ఇ 

వేసి తరువాత నద్దకము వేయుటబేత నీ పద్దతికి “కట్ల న వ 

దకము”ను పేరు పెట యడినది * నా శ్చాత్యులు 
రలు 2 

ఉతేమినొలూ... 

ఆసిమి దిరంగుంల నదు యంత్ర, ము 

9|| 99 
యు dl] 
62... మయమే 

7వ పటము 

ఎక్కువ వెలయిచ్చి కొచన్చడీ ఉబందానా రుమాళ్లు”” 

(Bandana kerchiefs) ఈ పద్ధతినే యద్దంబడును. 

మన జేశములో ఉత్తర పాందూస్థానమున నీ పద్ధతి 

: లో చి. రాజ ప్కుతషా వికేవముగ వాడుక నున్న జ పుత్రస్థె 

4 న్న ౨ ౬. ఇ 

1 



ఏం కా. అదక్రము 
2౨ 3 

(నేం. ఈ 

నమ్కు పంజాబు సంయు క్ల పరగణాలు, కోట్సాసంస్థా 

నము మొదలగు (ప్రదేశములలో నీ యద్దకము మిక్కిలి. 
వ్యా ప్ర జెందియున్న ది. నున రాజధానిలో “గవ్వ 

కన్ను -వీళిలు,* చుక్కల -వీశల్కు రవికెలు, రుమాళ్ళు 

మాకూ పద్ధతి (పకార మ్రైడివారు. 

ఉతర పాందూసానమున నీ బటలళు మిక్కిలి —oD థి ర 

విలువగలదు. ఈ పద్ధతి (ప్రకార మద్దిన బట్టలకు 

5 చా రాళ లో ఠి 

. (ఈలపొా గాలు రు వాళ్లు కండువాలు 'బుదటగు నః 1) 

(చూనారీ**లన "పేరు. అద్దిన రంగులను బగ! ట్స కోళ్ళ. 
( 

దయూనారీలు”? 4 కబ్బాచూా నారీ”? ఖని “గరండుపిభము టె, | 7 

హిందువులపండుగ ల చమయమున దగ లృనుతీ త్నను ye 
+ (చే గ భా 

మహారా జు"గారిన్లి / పక్కౌా_చూనారీలను నఖ రన ౪|| 

దీసికొని జి ళ్ళు టయు నువోం "బాప రు పః 

తాబేదారీలకు పండుగల నసనుయమున ననారీలసు 

బందరులో నువయోగించు అద్దకపుది మైలు 

బహుమతి చేయుటయు ననుకుతమెన యావారము, 
కొటాసంస్థా నములో మొన్నటి వజకునిట్లుం డెడిది, 
దర్చారసమయమున సామంతులు చూనారీలను తప్ప 
మరియొక తలపా-గాన చుట్టకూడదను నిర్చంఖీము 

గూడ కోటాసంస్థానమలో నుండెడిదట. ఇప్పుడు 

“తగినంత యా పరణ ము లేక యో సంస్థానము లాగ (గా 
నీ పర్మిళమ యరుడై నది. 

కట్టద్దకము  ఇండుభొగములు; ముళ్ళు వేయంటు 
రంగులద్ధుట, సామాన్యము ౫ నద్దకులు ముళ్ళు వేయరు, 
ముళ్ళు వేయుటకు (ప్రత్యేకముగ ఆడ క్రూలీలుండురు, 

నకి ౬. ఈ fr క ళ్ 



నం. _౨=] అదకము 
a) 

కీరికిగియీ వృత్తి. Hoo ముళ్ల క కాని మొదలుకొని . 
'రండణాలవజకుదొరకు ను, ముళ్లు వేయుట విసువుబు స్ట్రైడీ 

ళో ళు 

సస్థిమునను అలవాటు పడిన నీలు రోజు కెనిమిదణాల 
i! 

వణకు సంపొదింతురు. ముళ్లు ,నూలగీ దారములతో వేయు 

దురు, ముళ్ళు వేసినగుడ్డకు రంగు వేసినప్పుడు కట్లుగట్లి 
నపోట్టుమ్మాత్రము తెల్లంగనుండి తక్కినబట్ట్రకంతయు 

అంగఅలంటును,. ఇది రంగు బట్టమో౧ద "తెల్ల చుక్కలు 

వచ్చుటకు పద్ధతి. 

గరగు-వీళమింద తేల్లచుక్క_లువచ్చుటకు తెల్లఏం 
(గి మ్ 

మోంద నాయాచోట్ల నూలు దారముతో ముడివేసి 

ముళ్ళతో గడ 'ఏళికు రంగు వేయుదురు. రంగారిన 

ఇరు త్రి ముడులే విప్పినయెడల నచద్చట రంగంటక 

"తెల్ల ంగనుండును, ముళ్లు సమానమైన దూరములో వేసిన 
~ 

యడల సాదా చుక్ళు-ల చీరి యగును, ఒకొక్క 

చోట మూంజేసిశాని ఘజేసిగాని కట్లు గుమిగూర్చి 

కట్టినచో మూండుచుక్క_లబీం గాని యైదుచుక్కు_ల 

“ఏ గాని యద్దకనుగును. 

"తెల్ల-చళమిందగాని రంగు-చీళమో ౧దగాని వేటోక 

గంగుల లచుక్క-ల నద్దవచ్చును. ఏ రంగులో చుక్క 

లుండవబెనో యార౧గులో డారమునుముంచి తరువాత 

ముళ్లు వేయవలెను. ముశ్లౌరిన తరువాత బట్టకు చేయ 

వలసీనరంగు వేయవచ్చును, జారమునకు _ -వేసినరంగు 

కట్టు నట్టినవోట్లు బట్టకంటు ను, చూనారీలను 
అద్దకపు 

బట్టలు విస్తారముగ నుర్తరహి ౦దూ స్థానములో తయా 

రగనని మెనివ్రాయు ంబజినదిం ఇందునకు సా
మాన్యము గ 

ముతక బట్టల నుపయోగింతురు. పక్యా- చూనారీలను 

(రంగు 'వెలియనివి) జేయుటకు బట్టను మొట్ట మొదట 

శుభముగ నుతికి 2 చటాకులు ఆముదము 2 చటూ 

మ్లు సజ్జా కారమును గలిపిన చల్ల నీటిలో రాతి 

వూట చాన్ఫుచు పగలెండలో నారవేయుదురు. 

ఇటు పది పదియిదుకోజులు నాొన్పుచు నార్చుచుందురు, 

ర [yen 

తరువాత దానిని పారుడు నీ టిలో నుతికి గాలికి నెండ 

© 

ను (అద్ద 
నిచ్చెదరు, బట్ట యుండిన తరువాత బొమ్మల 

112 
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| 

|| 

[| 

లా 

ం చాచాలి 

| తేలశినవి) ఎర్ర పెన్సిలుతో గాని ప సువ్ప్రముత్తోే 

“గాని బట్టమాంద(వ్రాసి ముళ్లు వేయక కిచ్చేడము. కెసి 

శార్మీడు ఈ గీతలమోంద కే ముముచేయుయుము. కటు 
గరా taal 

ముగిసిన తరువాత పనుపద్దవల నీనా జాములు వదువు 

లారినతరువాత 

ముళ్లు వేయుదురు, 

రురు $_ 

14 సేరు చికివేరు 

నష 
అష, 3 

చ వం - gp" 
శకి షయం కు. 

భారా జ్ఞా 
నా 

2 చటాకులు పటికను పొడిన క్షి పది శే 

మరంగబె స్టైదరు. రంగుపాక మునక 

దించి చల్లాశ్చెదరు, 

శి పలములు చిరివేరు 1 చటాకు 

పొడింేసి చల్ల నీటిలో -ఇరుప్పువచ్చువలు 

వదపోయుదుర్ము ఆప్పుడు “మందము వున నటి 

రుచేసిన కహెయమును డీనితో౭౫లిపి బట్ట 

ములో మూండురోజులూరన్లిచబ్బ్నె మంచి 

యెండవేయుదురు. అప్పటికి పసుపు,ఆకు 

రంగు లడ్డకమగును. ఎరుపునకు ఒదులు”. గేల్ యొద్ద 

వలెనన్న చిరిచేలు కపఫాయమునకు, మారు శీలిమంచు 

పూకములో ముంచవలినుః 
ల జా 

కట్టయొక్క- సము దాయమ
ులనుబటై ప న్ా యా 

నారీలకు పేర్ణుగలుగుచున్న వి. ఒంటిచుక్కు_ బట్టలకు 

(ఒక్కొ-క ముడి) 

చుక్మ్యుల బట్టలకు 6చ్రాబందిే 

యు ఏడుచుక్క_లు బట్టలకు శసాబంది? 

“ ఏక్ష్వండి ” యనెయు, నాలుగు 

“నాలుగేసికట్ట్లు , నుని 

/ ఏడేపికట్లు] 

యనియు పేష్ణు, మమష్యులా మృగములు, ఈెదిలు, 

బ'లెమలు మొదలగు చేటునంబంభములగు పరికరముల 

| లద్దినవానికీ ఒ కి కారీచూ నాకి” లని జ్
 

కచ్చాచూనారీలు వేయుటకు 
సన్న 

బొవు 
నీనుల్లు కావ 

"వెను పద్ధతు లొాక్క-టియే యైన
ను సన్న బట్టే పని 

| చేయుటకు కొంత ఇాకచకస్యమాండవ లెను. కచ్చా 

చి ౨౯౬ ఉ 



రారారా. | తదకము 
ta (నేం, mde 

చూనారీల గంగ! టాక గంన్సోగము మిము grow 

నంత్రీము.లై యుండును, గాణిఖ్ట్య పై స్థానము Ag 

యొక పషచీని సుంద చూూచానీలను తయారు నే నిపుడు 
యఖ గ్ 

గలదు. నున్నన్ కొయ్య పలక గం నిని దీసికొని (1 t 

యద్దక గం గివలన్సీన పసు ల యుక We pr 

మీర్చడు wr 'నాసలక్ర సి జలు. సూదులను 

గుచ్చెదరు. బట్టనుతడీపీ బల్ల సి. టగచినప్పుడు గుండి: 

నూదులున్న చోట్ల సికలేని నిక్కీ ఇ గాయలు. కొం 
ఇసు వంగియుండుంను, అప్పుడా తేచినచోట్లం ట్టు కోని 
బట్టను నిమ్మళముగ పెకి లేనదీసీ యాభాగముటల ముల్లు 
జీయుదును శ్ర ముళ్లు 'వేసీసవోట్లు గంగ అంగీ 
కుండుట కుంగాను దొాగమున స మైనము దు దురు, 

ముళ్ల జేసీ తగువు సా ఖగమును రంగులో ముం 
దరు, ' ఇట్ల మరయు క స. యేగ్పములాతున 
సూదులు బట్టని గుస్సీ ముళ్ళు dh os Bo 
వేయుదురు... ఈ గీదీని పొత్ఫ్ళులన్ని ము కోక సస 

(గే గ్ ay 1 
తయచాాత్రి బగ్గ నంతియు గంగుల ముం ఎదరు. 
గంగు బట్టమా ద విటినముబత గంగి. భె లద" 

నుగును. ఎరుపు బట్టని కెల్టచుక్యాలు పనుపు 
చుక్కలు వచ్చుటకు "రండు పర్యాయములు ముళ్లు 
"యన లెను, ఇట్ల నలుఫుమింద తేలుబ్చ, సను స్ప 
జ గణ IN || 

న ॥ లి 
రను చుక్కలు వచ్చుటకు మూయడం ప రగాయములు 

కట్లు కట్టన తిను, 

ఆ x గి 
శ 

ర తేభేకి ద్దక ము (Tinsel printing) qh 
యొక చిర్ధిమైన యస్దక ఫు సద్ధతి, ఈ బక్టీలు విస్తార 
ముగ మువాన్లు దీ ములు గడు "'బీదముదురు, AR 
“"సాదదాభాదు బయశ్రూరు, లావోడు సంగ శీర 
అనాన్ము బాఖాద్దు, సోనీ కొ(తీయం౦బక 0 ముదటగు 
కొన్ని పట్టణములలో మా శ్రమిప్పు దీయద్దళను (వ్రవా 

గ్గ రములోోో నున్నది, నున రాజధానిలో గోదావరి జిల్లా 
లోని కొన్ని పఖైటూళ్లలాశ నిష్పటిక ని తళుళద్దశమః 
కొంచెము ఖేయుచున్నారు. 

చ యస్పకమునం మ సెట్టలసు తట్టి సందర గంటు 
వస్తువులలో ముంచి సాగక మును తళుకు భళ్ళున 

న Map 
+ 

లగు గల్టునురు, సే “pe సస 

గొని Alm MI చిక్కని న్ గణి తుమ 

జను నీటు కడగండ్ల సన. మరలు. బోనల ళ్లు 

నులను సాక ము చేని, Mhauwst  shantd, WEL 

బొడ ఉనా కేసులు. రికీ నిచ్చు Wy tig 

నుగ... సఖతంతుట th hiro ఇండి Am, 

తాయ గేయిం చెదర, 
dhe Boon 

జీ1 గ. ¥ 

అం గారు రేకలను నే బుంభి 

జరుగు పెట్టను In మెగ సి 
end ri 

లక్ ఇఒ En 
fg UE Tees స సంలు 4 hy al sf 

స 
a Bom mn సన ములను AR FT nos My men 

నన “క కయడల బటటనుతీ కిక కేకులు ౧ "Deri, శ న . 
4 

శ ళా నాం క్ పదములు 
Aeid dyes CLE 

Alum qty 

Artilicial dyes Dwr Mo, Har oe 

Basic dyes rye ome 

Baek Liquor peor au 

Benched clothes శుబ్లులు 

Bleaching soo చేయుట 

Bleaching powder పలుకనున్న ము 
శ 

Blue stone seo లేము 
101166 08000 wom 

Caustic potash Wr Ir ము 
Caustic 8064 Weer 

Chlorine అభ పా ముఖ 

Chemical theory సమ్మేళన వాదము Kop 
బోట్లు చు 

Cochineal శ8మింజి 
Calico printing శకలం క*గీయద్ద కము 
Coloured resists సవర్ల నిరోధము 

¥ జీ 

Compound 661614 సమ్మిష్టిగింగులు 
ణ ౨. ఈ 



నేం అత] అద్దకము 

రా 

CR 

Country Soup జేశవాలీసబుక్టీ నాటుస సబ్బు Mardantin కస న 
Copperas అన్న #2 క్ కసటు వేయుట 

/ Natural dyes స్యా భావికస ప 

Developed Colours దొ వా ద్యస్రరంగుఖు Paper pulp వాస ణు | రంగు ఫు జ్జ 
టే శ్ జే గట 0 ot ్ర 

Deep shades ము దురుచూయ 6 Pigment colours వ్రూతేరంగ లు 
Dhobys' enrth సబ్దాకాగము - 

ys ఆగని స్గాకొగము బాకలిణాడు 

Direct dyes నిగుపోధ్ధిక వుదంగులు 

Discharge style భివర్జ పద్ధతి 
Discharges భివర్గ కములు * 

Pigment style పూతపద్ధతి న 
Plain dyeing సాచాయద్డ్కము 

Raw-material ముడిసరకు 

Red liquor ఎజుపుసారము = 

Dyeing అద్దకను Resin శ్వ గ్రిలము 

Dyer గంగుకేజు, అద్దకుండు Resists or reserves నిరోధములు 

yes గంగులు Resist or reserve style నిరోధ పద్ధతి 

kngeaved plate printing చితిఫిత పు అద్దకము Roller printing చిరుగుడ్ను యంతగిమల యడ్డకము 

Fast dyes ఇ పకా), "గంగులు ; ల Simple colours వ్యష్టిరంగులు 

ఏంరజ-*జ5% సోడాపొడీ 

Steam colours ఆవిరిరంగులు 

Fatty resists తలనిరోధథములు ? 

Finished products తయానైన సరకులు 

Tixing Agents బంభనములు 

Fugitive dyes కచ్భారంగులు 
dum arabic తుము శ్రబంక 

Hand block printing దము ల యద్దకము 

Hanks లాడీలు, నూలుపీళ్లు 

Hydro-chloric acid శంఖ్యదావకము 

Indigenous dyes నాటురంగులు 

Intermittent machine నిరొానుయం్మత్రము 

Kier (boiler) బాశీబాన 

Light shades లే చాయలు 

Linens నారబట్టలు 
Madder style మంజిష్ట పద్ధతి 

Mechanical theory విశుణవాదము 

Metallic oxides భస్మృములం 

Steam style ఆవికిపన్ధతి 

Steam Blue ఆవిరినీలము 

Steam green ఆవిరిపచ్చ 

Steam red ఆవిరియెజుపు 

Steam yellow ఆవిరిపసుపు _ 

Styles of printing అద్దకపు పద్ధతులు 

Stencil printing చిల్లుల యద్దక ము 

Substantive dyes నిరుపొధిక పు రంగులు 

Sulphuric acid x9ంథక (చావక ము 

Thickeners జిగురులు 

Tie and dye wంrk కట్లద్దకము ; మళ్ళద్దక ము 

Tinsel printing తళుకద్దకము 

Unbleached clothes కరాలు 

Vegetable dyes మూలికలరంగులు 

Mineral dyes అనిబపురం కో | | Vegetable mordants మూలీకోపాభు లు 

Mineral Mordants ఖని ధులు Verdi¥ -రాగ్గిచిలుము 

Mordant (or adjective dyes) సోపాొధిక పు White arsenic ఉల్లిపాహాణము 

Mord కాగు White resists వివర్ష నిరోధముల్యు; శ్వేత నికోధములు 
క ఖం 

Mordant style ఉాధిపద్ధతి * Yarn నూలు 
౧ _కగ్మ్క ము 



౮గ౦ 
ము (నం, అలీ 

గంథావలళి 

అద్దక్షమును గుణించి తెలుగులో గ్యంథ 

ములు రేవు, - ఇం్టీ ములో సిక్కులు గలను, 

"తెలుల్్సు విజ్ఞాన సర్వస్యములో నింగీ ము 

గింథముల నామము లిచ్చుటవలన ఏకేన 

ప్రయోజనము లేకపోయినను, ఇంగ్నీ షువచ్చిన 

యాం ధ్ర 'లెవనరైనను ఈ గంథములలోం 

గొన్నింటినైనను చదివి, యింగ్హీషు రాని రంగ 

"రేజులకుం జెప్పి యా నిద్యయొక్క  యధిక 

వ్యా ్ రికి.గొంతవర వై నను సాయమునేయుదు 

శేమో యన్న యాశతో నీ వ్యాసమును 

వ్రాయుటయందు సంప్రతించిన పుస్తకము 

లను ముఖ్యములనితోచిన ఎ మరికొన్ని గంధ 

ముల నామముల నిచ్చట నిచ్చుచున్నాము:. 
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అధము' అద్దముస కు 6 BM Cg 
య 

'ఏర్పణము? అని 'రండగ్ధములు క అన, అంటు నళ 

దర్చణమను స్యమండు వినరింపంతుసు ఇందలి 
అర్థము (గాలు! కజబ్దము (క్రీంట! జర్చింపలుడును. వీ శని 
వో మన (ప్రతి బింబము కొననచ్చునో దానిని అట్ట 
మందురు, చలగము జీని నీటి అతుందులహాట కస 

గ నిగ్కు జూ 



తు 

నం. ౨] ం ఈ గ్ల 

(పృతి బింబము. కాన్పించును.. క్యోవున జలము మానవు 

లకు బేన్సండిచ్చిన మొదటి దర్పణము, ఈ వివయ 

ములో అట్టి నీటిని గూడ అడ్డ మృనవచ్చును. మనము 

వాడు అద్దములు, లోవాములలో గాని గాజుతో 

గాని వేయయుడును. శకాన్ని 7ఇీజుకో  చేయంబడిన 

వాటినే సాధారణముగ అద్ద మందురు. 

చరిత్ర ౩. గాజద్ద ములు జేయుటకు పూర్వము, 

జోన్ల పు టద్దములను వా గెడీవారు, గుండ్రని చిన్న 

భావా 'రేకులకు మెరుగిడిి మైభెగము కొంచెము 

కుంభ" ' కారము గంజేసి దానిని అద్దముగ వాడెడివారు. 

అడి 'గేకలయందు నున (ప్రతి బింబము కొంచెము 

చిన్న దిగాను స్వచ్చ్భము గాను కనంబడును. క్రీ్వస్తు 

శతొబ్బమునగు ఫూర్వము "గాజు దర్పణములు 4 అక్కు. 

డక్కు_డ "కెలిసియున్న ను) శేకు టద్దములు, పది 

పం(డై౦డవ గ తాబ్బమువజకు వాడుకలో నున్నవి, 

గాజు దర్చణములను చేయుటలో ఈజిఫ్టు దేశస్థులు 

పారిఏనులు. నారు చక్కాలగా చెక్కిన గాజు 

ముక్కలకు "నుక ఫాగమున  వరగలోవాము 

నడ్డి దగ్పణములుగ వాడెడివారు. ఇప్పటి రోజు 

లలో గాజు దర్చణముల నే సాభారణముగ వాడు 

తుము. లోవాపు టద్దములను, శా త్ర్రీయోప కర్ణము 

లందును (SClentific instuurments) ఇతర పనిముట్ల 

లోను వాడుదుమ్ము 

పరి శృనుః గాజు దర్చణములు చేయు వీధము, 

క్, శ, ౧రోరీం-సంవత్సగమువజు
కు వంగ పారదస మ్మే 

భనమును (Amalgam of tin and mercury) 

“గాజు దర్పణములను చేయుట కుపయోగించెడి 

వారు. అస్పటి నుంచి ముఖ్యము గ రజిత లవణముల జే 

(Silver salts) 'వాడుక చేయుచున్నారు. 

నంగసారడ సమ్రేశ నముతీ" దర్పణముల
ు 

చేయుట ;---దర్భణము 
గా త్రయారుబేయు అద్దము 

కన్న కొంచెము -పెద్దదిగానున్న పలుచటి వంగము 

శ ౨౬ "లీ 

(తగరము) శేకును దీసికొని ఒక చతురప్తు బల్లమాండ 

పజచుమ్సు. శేకులో ముడతలు లేకుండ తిన్న గలేని, 

దాసవెని కొంచెము 'పార్గదమును “హాదానముమ, 

మైమైని త్వరలో వేయుము. 3 అద్దు కూ మట 

తేలిక మడ్డిని (Scum తీపీవేస్తి దద్చణవ 

గూడ ఆతి శు్యుభముగ కడుగునట్లు ఏరా టు టేక్ 

అద్దమును పాదరసము (పె నుంచి కొంచము ఇలు ఆటు 

'జరుపుము. అద్దము (క్రింది పాదకసము చాలా" ము 

చెకి వచ్చువరకో అద్దము పైని బరువు నుంచుము. 

ఆప్పుడు బల్లను కొంచెముగా కదిల్చిన మిగిలిన పొడ 

రసముకూడ  మైకి వచ్చివేయును,. అద్దముము బరువు 

(కింద ౨౮ గరీటలుంచ్చి బహు జ్యాగత్తెతో “పెత్తి 

(సృవితము చేయబడిన వీడిలో {Distilled water) 

కడిగ్సి ఆరబెట్టిను అది ఆరి గటైపడునుం ఇట్లు బహు 

జాగ శ్తతోం జేసిన వెండివలె మెరయు కెల్లని భాంము 

అద్దముమై ఏర్పడును, ఆడ్జై అద్దమున్వు దర్పణము” 

వాడవచ్చును. కాని ఈ (ప్రకారముచేసిన దన 

వెన్ము తగిలిన గాన్స్ వేడి తగిలిన గాని కొంచము 

కొంచెముగా  'చెడిపోవును. ఇదియే గాక ఆటులం 

చేయునపుడు పొదరసపు టావికి తగులుటవలన పని 

వాండ్ర కతి రార మైన ఆపదలుసంభవించ
ుచుండు నుం 

వండి పూతతో దర్పణనులను "జేయుట: 

౧౮౩౫ సంవేక్నేరములో “వాన్ లేజగ? ఈ పద్ధతిని 

కనిమోస్టైను, అమో్మోనియా కలిపిన రజిత న్నతితి చావ 

ఇ9మును (Ammoniacal solution of Agn0,) జెక్ట 

హ్లూడుతో (Aldehyde) కలిపి గాడా ఇాటములోే 

వెచ్చ "పెట్టలగా గొట్టము 
లోపలి ఛెౌగమంత యు వెం

డీ 

ప్రాత శూాయయబడేను. ఈ పద్ధతిని దర్చణములు 

చేయుటలో ౧౮౯౪౦ సం[లో ఉపయోగం చెన్ను. 

"దర్పణము చేయు. విధానము కందు 

పంచదార, రజిత న్మతితేమును (&g003) విళజించా 



Pm 
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క. 

(Reduce) గుణమును ఊధారముగ తీనీకొనంబనణెను. | table) నిలిపి చాటీని న్నతి'కాన్లుముతో ను పమ్యుట 
గా ల! | | 

ఇందుకు ఈక్రింది వస్తువులను అందు శెప్పిన పరి | పోటాసుతోను కడపట (ప్రనిత నీటితోను కోడుగుము. 

“ మాణములతో6 జేర్చి (Reducing solution) విళీజన | కడిగిన అద్దము పెన, తయారు కోసిన (దావణమును 

ద్యావణమును తీయాఘు చేయవ్ను. కొొం'వెము కొంచెము పోయు'చు బల్లను ఇటునటు 

అరలో భాళ్లముల జలము. కదుస్రుము. అట్టు పోయ బడిన (దావణను “మొదట 

౨౦ పంచదార. ఎజ్జబురదవలెపోయి వీదస మూడునాలుగు నిమిషము 

౯ ౨౦, అల్మహోల్ (Alcohol), లలో రంగు లేనిదిగమారుచ్చు ౫ నిమిసములలాో అట్బము 

౧ ౫ బజారు న్యతిశాన్లుము. వెని వత్తుగ వూతయేర్చడును, ఆష్ట (నొవణిమును 

మరియొక సారిపోన్ జళగంట  యుంచుము, పీమ్ముట 

చానివై నీళ్ళను వంచివేస్తి ఆల్కహాల్ (Alcohol) 

తో ౫ లేక ౬ సాల్గకడిగి గాలికి ఎండం బిట్లన'లెను, 
అట్లు ఎండిన దానిని సాసోాయ్లి (Chamois) తోలు 
తో కుడిచి దర్పణముగ వాడవచ్చును, 

(Commercial pure H no. ,.) 

ఈ కింది రీతి రజిత నతిత దారావణమును కూడ 

తయారు చేయవలెను: రెండు భాగముల రజిత 

న్మత్రితమును ౨౦ భాగముల జలములో కలిపి డానికి 

ప్రాాంగ్ అమోనియా అను దావణమును కొంచెము 

కొం వెముగాంజేర్చుము (ఎర్రబడు ద్లాావణము రంగు ఇట్టునూసీన వెండివూళ, ఎండతగిలినగాన్సి గంటశ 
లేనిదిగ మారవరళును బేర్చవలెను). దీనికి ౨౦ భాగ | పొగ తగిలిన గాని త్వరలో 'పడిపోవును, అదియును 
ముల జలములో శే భాగములు అతి శుభమైన | గాక పూత పసుపు రంగురుమారును. ఇట్లు గాటండు 
పొటాస్సు (Potash) కలుపుటవే వచ్చిన దావణ | టకై పారదళ, శినిదదావణముతో. (611466 8014= 
మును జేర్చుము. దీనికి చె అమ్మోనియా దావణ tion of mercury cyanide) అ సను తుం డీ.చిన, 
మును రంగు లేనిది మారువజకోC జేర్నుము, పీమ్మట తెల్లబడి భాగ నద్దు కొనును, అట్టి పూతరసాయన వి'కాగ 

౧౬ భాగయుల జలములో ఫే భాగము రజిత నృతీతము | ములకుగాన్సి రాపీడికిగాని ఇడకుండుటళు, లక్క. గొని 
_కలుపుటబే కలిగిన దాంవణమును మె దాంవణము | (9061120) కోపల్ చారొనిష (00041 varnish) 
వట్టిగజ్జిరంగుకు మారువరకును జేర్చి దానిని జల | గాని వెవూతపూ స్కి ఆరినపిదపు రండు ౫౦౫ సింధూ 
శోధన షృత్రమున (Filter paper) వడపోయుము, రపు (lead paint) సూతలు గాని, వి ద్య శ్ ప్రభావ 

అట్టు వడగట్టిన దావణమును. ఒక బుడ్జిలో భద్రపరు | మువలన రాగి గిల్లు కాని వేయుదురు, అందు'జేత్ర"జీ 
ఫుము. సె విభజన దా9వణమును సూడ ఇంకొక  కనము చూచు "ఇద్ద అద్దముల 'వెనుకభొ ము బగ్ర 

బుడ్జిలో పోనియుంచుము, నుండును. 
@ 

న్యతితలవణమునకు సగము పంచ దారయుండునట్లు ప్లాటినపు దర్పణములు వీయువిధము :.... 
చెండు దావణములలోను భాగములను దీసీకొ ని, ఇెండిం ్ష 
టిని కలిపి దానికీ జలమును జేర్చి యింకోక బుడ్జ్డిలో 

నుంచుము, ఈ దావణమును దర్పణముశేయిట కప 
యోగించవలెను, 

మునకు చవుక గా తీర్థములలో న్కు 'సంతలలోను దోరరో 
అద్దములు వె రీతిని విలువగల పదార్థమలతో జయ 
బడవు. అట్టివి అరణాక్కు ఆఅణాకుహాడ దొరకును. 

శ వాటి వెనుకఫాగము విలువగల అద్ధమలకువ లె ఇ్నర్రగ 
దర్పణము తయారుచేయు అద్దమును (1155 | నుండక్క కొంచము "వెలపెలపోన్చ, నల్లరంగు గా యం 

Piece) ఇటునటు ఊగు ఒక బల్లమి (జ (Rocking | డును, అది స్లోటినపున్రూత్ర, ఇట్టి చవుకదర్నణములం 
౧ ౬్కూ "' | 
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చవి 

చ్న 

ఎక్కుుడు. ఫాంను (France) చేళములో చేయం 
“ 

బడును. ఈ ఫూత మిక్సి-లిపలుచగాన్సు గట్టిగాను 

ఉండునట్లు అద్దబడును. + ~ 

| 

స్ ఏ కాన్లు జనిదము (litharke) పీసప్రుబో లేటు 

(borate of lead) కలసిన (దావణమును (Essen- 

tial oil of spike _ ఎస్సిన్ల ల్ ఆయిల్ ఆఫ్ స్పైకు 

లో కలిపి అద్దమునకుపూసి దానిని అంచులపై 

(on edges) మ ఫుల్లు ఫన్న్నేసు (Muffled furnace) 

లో నుంచి దానిలో ప్లాటినము కాల్చిన అది అద్ద 

మునకు బహు పలుచనిపూతగ ఏర్పడును. అట్టి ఆద్ద 

మును దర్భణము( కింద వాడవచ్చును. కాని అది చిర 

కౌలముండక త్వరలో "చెడిపోనును. ఇట్టి దర్పణము 

లను బొన్ములు జేయుటలోను, చవక రక వు షెప్టైమా 

తలుగాను ఉపయోగించుదురు, 

సలువిథమాలైన దర్పణనులు దర్నా 

ములు సమళల దర్పణము లనియుు వక దర్పణ ముల నియ
ు 

ఇందు విధములు, వ(కదర్పణములు్కు ఫటాశెరదర్ప 

అములనియు, కుంభాకార దర్పకిములనియు. తిరిగి 

ఎండు విధములు గ "నేర్చరుపబండినపిం 

సమతల దర్పణములు వఎసాధారణముగ 

మనము వాడు చూపుటద్దములు సమలేల దర్పణ 

కరణములలో (Sienti_ 

fic instruments) కూడ ఉపయోగింతురు. 
ములు ఇసి శా, స్ర్రీరోప 

నవుతల దర్పణ ముల మిది కీరణ పరావ ర్త 

నము* నున ముఖము మోది కాంతి కిరణములు, 

అద్దము పై ప" వర్తనతు చెందుటువలన్క అద్దములో 

' 
| 
| 
| 
| 
|| 

| 
| | 

| 
| 

| 

| 

| 

మన బింబము కాన్పించును. ౧. సమతేల దర్పణమ్మ | 

నూద కిరణము పరావ_ర్హనము చెంమునపుడ్కు పఠన 

కిరణము పరావృ్త కిరణము, లంబముతో సమకోణ 

ములు శేయును. 

మును 'సమతేలమునం్యదుండును. 

(ప్రదేశమునను 

అనగా ఒకటి యెత్తు 

నురియొక్షటి తగ్గు (ప్రజేశీమునను యెన్న 

౨, ఈ రండు కిరశములున్కు అంబ 

| 
| 
1 | 

| 
| 
/ 

| | 
॥ 

|| 
॥ 
శే 

డును- నుండవు. క పదాస్థము దక్చణమున కెంత 

| దూరమున నుండునో బింబముకూడ దక్పణము "వెనుకే 

నం"తీ దూరమున నుండును. *పదాకము ఆద్షయు “వె ఫుకు 
లు చౌ క్ CS 

జరిగిన వింబముకూడ అద్దము మైబ్తకు జకుగుకు. వెను 

కకు జరిగిన. అద్దముగూడ వెనుకకు జకుళుమే ళీ 

పదార్థ్యముయొక్క_ కుడిభాగమున బ్ంబము మొకళా 

ఎడమఖాగముండును, ఎడమ భామ మైప్తుక 

బింబము కుడి భాగముండును. (ప్రతి కింబము మనకు 

కనబడుట తప్పు అద్దములో 'నేమియులేదు. ఆ ఓం 

మును తెరమాండ చూపుటకు వీలుజేదు, ఆ శం 

మును “మిధ్యాదింబి” మందుకు, వవచు తల మొక. 

ఇనుక భాగము చూచుకొన వలెవన్ప్టు ఒక అడ్డము 

'వెనుకన్సు మరియొకటి ముందును ఇడుకొనుదుమూ, తల 

'వనుకభాగమునుండి కరణములు వెనకటి. ఆడ్డమాషైః 

బడి పరావర్హనము ెంద్కి ముందర అప్దమువె౬ బడీ 

తిరిగి పరావర్తనము చెంది మన కంటేయండు. (ప్రవేశం 

చును అందుచే తల వెనుక ఫౌగము మదము చూడ? 

గలము, శో 

వక్త దర్పణములు: ౫5 సాధారణముగా 

తళతళ మెరయు లోవాములతో: శేయంబడును, గాజా 

తోగూడను చేయుదురు, వీటికి ఆకౌరమును. బటి 

ఈ పేరు వచ్చినది. ఇవి ఎప్పుడును నోళముల ఖాన 

ములై యుండును, గోళము యొక్క మధ్య వీటికి 

మధ్యయై యండును* 

మైన కుంభా కర దర్నణములనియు కోపలి ఖై 
పరావర్తన (ప్రదేశము _వెళాగ 

యెన క్రీటాకార దర్పణములనియా సేరు. పుటాకాన 

దర్నణములే ఎక్ము_వగ వాడుకలో మున్న వి: Can 

తన దర్పణములు కొం చెము కంట్ల కావము!గ నుండి 

వని శప్ట్పియున్నాకు, 

వ రనవు 
పో 

ళ్ / 

రముల ఫెగమా లగుటు'కే (బ్రతి దానికిని వలయ 

థి 

* ౨౯౬. ఎ 



గ 

రర (వ ద్ద ము (సం, 7) 

ly 

“మధ్యము” (మ) ఉండును, దర్నణామధ్య (ద ) ను 

వలయ మధ్యముతోకలిపిన్న గీచినగీత (దమ) “ముఖ్యా 
డ్ ఫ్ తు 

తము” (Principal axis) అనబడును. (ను) కున్సు 

(ద) కోను సగము .దూ ర మున దర్పణముయొక్క 
“శకేంద్రయు? (focus) ఉండును, ముఖ్యాతముతో 

సమా నాంతరముగా (parallel) పడు కిరణము లన్ని 

యు శేం్యదముగు౦డ పోనవ్చను. 

ఇట్టిదర్చణములవలన కి లుగు భీంబములు:... 

౧, పదార్థమతిదూరమున నున్నప్పుడు దాని బిం బము 
కేంద్రములో నుండును. శేం ద్రములోే పదార్భ ముండిన 

డాని బింబము మీిక్కి_లి దూరమున నుండును. ఆ 

అద్దమంతణయు  జెలుతురుతో నిండినట్లు కనబడును. 

ల పవ పదార్థ ము 

బబ బింబము 

మభ్యమునకు, మధ్యనుండును. ఈ బింబము చి 

పుడు 

౨, పదార్థము దర్చణముయొక్క_ “మధ్యము” న కోంత్ర 
దూరములో నున్నప్పుడు బింబము శేంద్రమునకు, 

న్నది 

గాను తల కిందుగను ఉండును, పదాగ్గము ముత్యమును 

సమివీంచినకొలంది బింబము గేల అ మునుపటి ట్య 

మును 'నమోపీంచుచుండును, 5, పదార్థము శు ట్య 

దగ్టణనుండిన్కబింబక ఘాడ మభ్యము యుట్ట "ఖే గేల (గంటు 

గను సమానపొడవ్రగను ఉండును. ర. పరాగ ము 

6 శేందం ము) “మధ్యము? నతు మగ్యయుంశీన్న సొట్ట 

మున కొనలు తేల కిందుగ పదార్భనుకి రల హెసపరి 

మాణముగల వబింబముండును. ఈ బింబములున్న జోషీ 

తెరయుంచిన అనియన్ని ము తెరమీద తల కంటిని 

కాన్సించును. కనుక పైంజేప్పీస బింబములన్ని అం 

నిజమైన బింబములు. ౫ పదాగము “కీర దమునకు, 
fm 3 

దర్చణమునకు మథ్యనుండీస బింబము. అద్గమున 5"భల 

నిలున్సగాన్సు (ret) "ఇెద్దదిగాను కాన్బిరాచును.. ఇటీ 

బింబము తెరమింద చేయబడదు ; గనుక ఇది దూ 

సస పదాగ్జము 

బబ బింబము 

టద్దమనందలి బింబమువలె మిధ్యాబింబమయు. ఇట్టి అద్ద 
ములను ముఖమునకు ద్యరగా పెట్టుకొని దూచుకొ నిన 

వికృతము లై న "ెద్దబింబములం "కాన్నించును. కనుక 

యిట్టి అద్దము చెన్న డును చూస్రటద్దముల! క్రింద బొధ్రగ 

కుంభాకార దర్శణనములమీది కిరణస' 
న శ య! ర్రనము పదార్థము అతిదూరమననున్న్న జగ 

ఇ 

ణముమోదబడు కిరణములు బ్యా ప క కిరణము లు 
౨౯& వ 



నం. ౨] అ డ్డ ము. * * ” బొ 

(Divergent rays) గా పోవు గ, గొని పదార్థము కిరణములను అన్ని (వైపులిక వెడల "యక, వాటి 

కొంచము దూరములో చృిక్కుడుసన్ప ను బింబము అడ్డ | మాద శీను కిరణము లన్నిటిని ఒకి వెచ పా 

7 తి, న "4 షి ప ! వర్తింప జేయుట, కనుకనే మాను ఇ వసే చేవము 3 వ 

లకు ముందు పెద్ద కాంతి కబడుముం [పకి ఒలిశు 

* సవ పదార్థము 

బబ బింబము 

మునకు వెనుక ఫొ గమున చిన్నదెగాన్యు నిలువ! 61600 

గాను కొస్సిం చును, పదార్థము అద్దము దగ్గరకు 

స-చ్చినకొలంది, బింబము సెద్దదియగుచు అద్దము 

“క్రైసుకు వచ్చును. ఇట్టి అద్దమువలన కలుగు బింబము 

తల్మకిందుగ నుండచేరదు, అందుచేత నే వూర్వపు కేకు 

టద్దములు కొంచము కుంభా కారము నుండేడివి, 

ఉసయాో గములు:.--సా ధారణ ముగా ఆద్దము 

అను ముఖ వింఒములను జూచుకొనుటకు ఉపయో 

సంగ తియే. 

రించుట్లులో 
జో 

ఉపయోగించెదరు (ప స్తు శ్రము అట్లు ఊజ్లీయా 

ఇింతురని అందరకును తేలిసిస 

అద్దములను గొప్ప భవనముల నలంకో 

చెద్ద 
లి 

గించు అద్దములన్నియా సము తల దర్చకొములు- వక 

దర్చణములనుముఖ్య ము గాక క్రీ యో
పకర ణములలోను 

(Scientific instruments) ఇతర పని ముట్టలోను 

వాడుదురు. గోడ దీపముల్లలోన్సు తొంళ్క్కుడు బండ్ల 

మోటాభబండ్ల దీపములలోన్సు వెనుక భాగమున వక్ర 

దర్నణము  లుండుట నున మెరుగుదుము. ఇట్టిప్పి 

దీపముల వెనుకనుండి, దీప కిరణములను, చక్కు-గ 

ప్రతి ఫలింపంజేస్కీ ద
ాని కాంతిని ఎక్కువగ 

చేయానట్లు 

శానయిడును, ఆ్టి అష్టములాు లేక్షపోయిన) నవన్ 

కాంతి అంత యెక్కువగనుండదు. వాటి పని దీపపు 
శి 

దీపకు | 

న 

| 

{ 
| 
1 | 
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| 
| 
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| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 

| 
| 
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| 

| 
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అంతగా నుండు, ఆజి ఆశ్యులన ఈ (ee జప 

కణములలోమ గూడ ఆపూ మోదక 

దరారదర్శుని (Telescope వాల మై 

మోండ పోవు ఓడలు ఆకాశము భందంసి వక్క అ 

ములన్వు యుద్ధము నందుకౌన్సి శకి చక మైనను, 
a 

ed 

దూరము గనున్న వస్తువులను యాచుబుక. చలికి కళ్లు 

రయోాగించు దురు. 
అ నో వ. 

(పస్తుప్ హా న చ 
క! 

కటకము. (160565) అను ఉపకాగంచుచున్నా రు, 

కాని పూర్వము, నక్షత్రమండలమును జంికోడించుటుకో 

కటక దూరడక్సినిల కన్న దచ్చాణ నూ? వక్శెనులను 

ఎకుగ_డు గా నుపక్షూసిం వెడివారు, ఆకా కూ” 

దర్శిని నుషమయోాగించిన బాడిలో నూక (Newton, 

ముదటి చాడు. 

జ్ 
లే “వన ఇ pew ఆ వలో కో 

దార లో దూర్ వర్షము? ఈ 
ఇ 

స్ట 
| 

దాస్ తాడి, క న్ ps శ Tn 

దర్శిని సహాయము పెతో హాస్టల్ iHerxgchet కము 
చ 

వానితోబుట్టువయ్యు ప్రతి నిత, మును మకన్ దంచు ద 

నిధి బృందము నంతయు ఇందు సారులు ఆ మపింపుం 

గలిగిరి _ వారి యుపకరభముందడు కః కంది విధముగ 

అమర్పయి డెను, 

తి య్ 

త్తు 

మ 

సవ 

నాము 
జ్ 

తా 

కయ 

గ్ re 
“ఆఆ అనునది వుటాకో” ద్చాణము. నుమ 

జూంణనును కొంచెము యె 
భె అను గీత ముఖ్బ్యాకునుగునట్లు, 

వంపుగా నుంచిరి, అట్లా వంపుగా. నుంచుటవల 
శా 

౨౯౬. ఏ 

త 



CEI అద్భక్యంతీ (నం. నో 

ది 

bated 

దర్నణముయొక్క- ' కేందమునందు ఏర్పడు బింబము 

| కక్ ఆను ద్వారము వద్ద చూచుటకు వీలగును న్యూ 

టన్ దూర దర్శినియందు "సమత్రల దర్పణము మింట 

పరావర్తనముబే ' వింపము మొక్కి కాంతి తగును, 

బింబము న సకాంతి సక పిహీనముగాకుండటకు హెర్బల్ యో 

(చో. సెం, క్] పద్ధతిని అవలంబిం"చెను. 

అదావత్. బొంబయి రాజధాని, తూర్పు 

ఖాంజేకీ జిల్లా చోష్టాళాలూ కాలోని (గ్రామము. జన 
సంఖ్య రమారమి ఆటు వేలు, ఇందు పాడుబడ్డక్షోట 

యొకటి కలదు, (గ్రామమున కుత్తరమున ౧౬౭౦ లే 

కట్టంబడిన మసీదు ఒకటి కలదు. వాయువ్యదిక్కు. న 

మూండు మైళ్ల దూరమున వేడినీళ్ళు జలలు కలవు. 

అడాన్ (ఆక్టొన్). ఇర్దువాయి. రాజ 
థాని, ౩ రాజిల్లాలో నొకమదానము, ఇది “ఆనంద్” 

అను 'తౌలూ కా (గ్రానమునకును నహీ” అను ఏటికిని 

నడుమనుండును. ఇటీవలి కాలమున నీయది మూడు 

యుద్ధములకు తావయ్యెన్ను మొదటి యుద్ధమున 

నూరతు పట్టణములో ఢిల్లీశ్వరుని ప్రతి నిథియిన “రుస్తు 
కొఅల్రీ? అను 
వాని మోసముచే నిజామల్ ముల్కు_స కో, ప్రతినిధి 
యైన అమిడ్ ఖానునిచేర జంపషంబడియెనుః (౧౭౨౩) 

అనువాండు క*వీలాజీగాయకచా జి 

రెండవయుద్ధమున, వంగ హ్లువారిలోం ౫లిసీన రఘు 

నాధరావును నాచాఫడనవీ సుపక్షు పు మహారాస్ట్య్రవీరు 
లో డించిరి. (౧౭౭౫ ఫీ బవరి), , త 

మూండవయుద్ధమన ఇంగ్లీషువారు మిక్కిలి కళ్ట్యము 
మిం మహా రాష్ట్రల నగేడిం-చిరి (౧౭౭౫ శ్ ౧౮ 
చేది), ఇంగ్లీషువారు ₹ెలిచినను వారికే మిక్కిలినష్ట్రము 
వచ్చెనని జక ఆంగ్లోయు(డే డ్రానీయుశ్నా (డు. షు 

* Victory was dearly bought, Of15 British offi- 
oers in the advanced division, -seven were killed ang 
four wounded, Eighty Europeans, 2 number of native oflicers, and 200 men were, killed or missing, ~~ 

James Forbes, ba 

' అదితి. ' పా పేతసదక్యనికన్వ, కగ్యప 

మనార్షి యొక్క_ పదుముగ్దుడు ఫొగ్యలలాోే నిక... సే 

జ్యాదళాదిత్యూల కు 6 %నల్లి. 

అది రామపట్టణము. 
తింజావ్రూగు జిల్లాలోని “ప వష్టు కొట్టాయి! 

కాలోనున్న ది. ఇదియొక ఒడశేవ్ర, సింవాళ ద్వీపము 

తో మంచి వర్తకము. జరుగుచున్నది. 
ఇక్కడ వగ్గకము వేయువారలు నవా 

ఈ ప్రుగము 

అన, From 

జఇననంష్య్య్య 

౧౦౪౯ల. 

వో శ్రదీయ మఠస్థులగు అన్బీలనయడు నొక "బి గవారుం 

ఇక్కడ నొకఉప్ఫప్యాక్ట్సరీ గలదు, శివాలయ మొక లకీ 
యున్న ది, గ. 

ఇదిల్టాన్ Ir, ఫరూక్. ఈత్రండు 
గుజరాత్ చస్టులు. క్ల, శ. ౧గంంటో జాన్ 

ఖాన్ మరణానంతరముస ఈతడు ఖాంచీళ వర్గు 

కాకు అధిపతి ఆయ్యెను. ఈతడు తిన ముఖ్యషట్టు ణ 

మగు టల్నార్ అను స్రరమును విడచి బర్టన్ ఫుగ 

మును తనకు రాజభానిగ జేసికో నెను, పగిసంవత్సిగముట 

కాలము ఖాంచేళమును పొంచి ద౧ట౦ం లో భుగణిం 

వెను, ఈతని యనంతగమున ఈతని అప్పకువారండగు 
బహాదూర్ షూ యా దేశమును పాలకుండయ్యెను, 

అదొ క్ర. ఒక యప్సరన శాపముబే మత్స్య 
ఖతి 

యోనిం జెందినప్పుడు దీని యుదగమన నుత్స కం" 
జను పుతుండున్సు మల్చీ న్రీగింధియను ప్ర్మ ణిక్రయుం 
బుట్టిరి, (చూడు, (ఊపరిచరవనున్చ?'] 

అదినురుందు. బంగాళజేళళురాజు 
వాల చదువుకొనినవా (డు. ఇతండు పదియనళ తొట్టాం 

తమున” దుండి నట్ట గపడుచున్న ది, 

_ అద లో gy మైథ్రానరుణి వనిస్టుని 

ళర మవారి క కిటళ్లే 
ఖ్ 

వకు ఒ బ్ 



సం, ౨] అడ్ర్వైత ము ఛా 

అది ద్ర్వ్షతము. అస చిదలిద్వస్తుభం | 

| ' చేశయునరిదు బుద్ధుండ్రుశంకర్రుంద్కు నిల కంకుండు తంఘహ్రైన యీ (ప్రపం చమునకు మభూల కారణములు చె 

క్యూలు గలవని మానవజాతియొక్క చాల్యావస్థయందు 

సమ్మినను, జ్ఞా నాభివృద్ధియై తత్త (విచారము హెచ్చిన 

కొలండిన్సి ఈయనంతమైన సృష్టి కి మూలకారణ 

మొక్క-టి యే యనియు నందుండియే ఇదియంతయు 

నణ౭ాగా 'నంఖ్యములయిన నామరూపముల చేతను, వస్తు 

స్వరూపంబుల చేతన్వుకర్త ఎఖో కల చేతను నిండియున్న 

యూవిశ్వమంతయు 6 బుట్టినదనియు, పండితులు నిశ్చ 

యింపసాగిర్కి “ఏీకంసత్ విప్రాబహుధావద_్లి * 

(బుగ్వే ౧౦-౮౨-ి) ఆను బుగ్వోదమంత్రము, (ప్రపం 

చోత్చ్లిని దెలిసి కొనుటకు మౌొనవబుద్ధిప డిన పొటు 

యొక్క. పరమౌావధిని జూఫును, ఇట్లు మూల చే సారా 

కత్యము స్ఫురించినతో డే యాకారణముయొక- 

స్వరూపమును గుతీంచి తర్క-ములు ప్రారంభ మాయెను, 

-ఈకౌరణము జడమనికొందణును 1, మవైతన్యమని కొంద 

అుంనుక్కి జడమైత న్యాత్మక మని కొందయినుల్సి నిదష్దణనుని 

శొందలునుక్కు సగుణమని కొందును ర్క్ కారణమగు 

బ్రన్ఫాకౌర్యమైన (పపంచముకంటు ఖిన్నముకాదని 

కొందలునురీ, భిన్న మనికొందజును”) భిన్నాఖిన్న మని 

భొందణినురి, (ప్రతిపాదింపందొడంగిరి, 

ఇట్లు మన దేశమునందు అదై వ్ మును సేరిటను, 

పొళ్యాత్స జేశ్రయులందు_ మోనిజమ్ (Monism._ఏక త్వ 

వాదము, స్య్యాంథీజమ్ (Pantheism - ప్రృపంచ 

* “ఒకటి గానున్న దానిని పండితు లేకపిథములద 

'జిస్పుచు న్నారు. 

1 చౌద్ధులు సాంఖ్యులు) హె కెల్ పంటి పాశ్చాత్య 

భొతీక శాస్త్రజ్ఞులు. 2 వేదాంతులు మొదలైన 

వారు, శి వికిష్టాడై తులు సై నోజామకస్థులు ముద 

లగునారు. 4 Re రాజె దై తులు) నెనోజా మొద 

లగుచారు. శ్ విశిహిదె ప్రతులు మొదలగువారు. 6 

, గంకళాదులు.? నుధాష్టచార్యలు. 8 నించార్కు.(డు
. 
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ఆ పరమ్మాతె గ్యక్యమతము), అనువేరిటను మిక్కిలి పురాతన 

కాలమునుండి సెక్కు_దర్శనములు వెలసినవి. హీందూ 

నుజుడ్కు వల్లభుడు మొదలగు "నాణార్యూలంన్సు 

చేశళమనందు జనోఫెన్ను ఫ్లాేనక్్ 

వె ఎనోజ్యా ఫం ఇల్ హెల్ మొదలైన కత్యచేక్త 

లేకులును వేజు వేలువిధములయిన ఆదై ్యకసిజ్ఞాంతము 

అను తమ బుద్ధిదాతుర్యముల జూ పుచుయబ్రతిపాకించికి. 

వానినన్ని6టిని ఇచ్చటచర్చించుట యనావక్యేక ముం 

ఆయా తత్త్వ వేత్తలనుగుజించి (వ్రాయునపుడు వారి 

| వారి దర్శనములు వర్శింపంబడును, ఈ వ్యాసమునందు 

హిందూ చేళమందలి ముఖ్యములగుమూ :డువిధములయిన 

యడై. వ్రరేదర్శనములను, పాళ్చాత్య జేళశమందలి ఇండ 

యె దై ఏత దర్శనములనువర్ష్మి ంపంచలంవినారము,ఈ జేశము 

| నందు మిక్కిలి (ప్రఖ్యాతి చెందినదియ్ము పర దేశీయుల వే. 

బొ గడ్దగన్న దియు, నధికప్రబారము గలదియు వెనడి 

కాంకరా దై పరము. ఆడై పతమనిన సాధారణము 

దీనిశేపేరు. దీనిని మనము శేవలాడై తేమందము, 

రామానుజాచార్యుల వారిచే ర్యతిపాదింపయిడినడె క
ూడ 

అద్వైత మే; కాని దానియొక్య విశేహలతుణమును 

బట్టి చానిని విశిప్టాదై దై క మందురు. వల్లభ చార్యుడు 

శంకరాచార్యుని మిక్కిలి జ్వేపించు. చాషడేనన్సు 

తనమతమునతు శుద్ధాదై ప్రతముని పేరు చెష్టెను. 
శకెవ్రన 

| నిది మాంండవయదై సము, పైాందూ చేశ మంద
లి యా 

౨౯౭: 

మూడు 

వర్ణ్మి ంపంబడును. 'పొళ్చాత్య పౌర _ప్త్యృక్షాన భాండార 

ముల "నెక్క-చోటి కింగెచ్చుట మ్యాప్రతీజ్ఞ. కావున 

పాళ్చాత్యతత్త్వచే త్తలలో నద్ర్వాతే తత్త్వమును చక్క? 

నను వ్రూ_క్టిగను మోమాంసించిన ప్లోటినస్ మైనో 

జా లనంబడుమహార్జులయొక్
క- సిద్ధాంతములను గూడ 

బందుపడి చెదమ. 

= శంకరా చార్యుండు మళయాళ. చేశజుండు. క్రీ.శే, 

౭-వ శతాబ్దము వాడని కొందణును వావ శతాబ్దము 

వాడని తికొందణును ఇప్పుదురు. శామాను జా 

అదై స్టర్ దర్శన నము లును (క్రమముగ నిందు 

నీవ్యాసమునందుం 

* 



ఏ న అ 'దె్వాతము [సం అల్లోల 

ఇార్యుండు ద్రవిడ దేశమందు శ్రీ శ్ర. ౧౦౧౭ (కాశ, 

కొకెర్ళాసం||హున జని శ్రించినవా (డు, వల్ల భౌచార్యు డాం 

భుడు, ఆంధుండెనను తన మతమును గుజరాతు. బేళ 
ప కా 
మునందు స్థాపించెను..ఈకండు న. ౧౮౭౯ మొదలు 

౧౫౩౮కు న్లున్న వాండు. పోటినస్ ఈజిఫు జేళ 
చ య వివ 

మందు శ్రీ శ, అంళ లో జన్మించి రోముపట్టణము 

నకు ౨8 లోంబోయి తన తత్త్వ జ్ఞానమును లోకో 
"లకు బోధించుటకై ఒక పాఠశాలను స్థావించెను. 

వష లోయ గాలథర్మము నొందెను.  స్పైనోజూ, 

ఆమ్స్ట్రర్ శ్యాముపట్టణమందు క్రీ.శ,౧౬కి౨లో జన్మించి 

హేగ్ పట్టణమున శ శ, ౧౬౭౭ లో గీ ర్రిశేసు6 

డడ్యును, ఈకండు వై రా గ్యాతిశయము బేభూప్పితు ౧డె 

ముస ఫూర్వ బుషులను జోలియుంజేను. 

న! తత్త సై వే త్తలచర్మి తాదులుసవిస్తరముగా వారివారి 

నామముల కింద వర్శింపంబడును. ఇచ్చటవారి తత్త 

నిస్టాంతములను వర్మించుటయే” (ప్రయోజనము కౌన వారి 

చర్మితాంశములు (వాయయడక వారి బేశకాలముల 

మాత్రము చదువరుల జ్ఞాపకార్థ మె నూచింపణుడినబి. 

'ప,స్తుతము మూర కేంకర రామానుజా మలత్రత్త స్ట్ వా 

రముతోల. బనికొన్ని మతమ తాంతరులయొక్క చస శ్ర 
ధారణము మ్ముదాధారణము మొదలయిన యాచార 

వ్యవహారములతో 6 బనిలేదు, కానన నిట్టి సంస్కార 
విశేషము లాయామళతములు వర్థించునప్పుడు చె 
బడును. ఇచ్చట వదలి వేయంబడును, 

స్ప 

జ శేనలారా ష్షతేమో 

(8 శంకరాచార్య ముతౌనుసారము ) 

సర్వ చేశములయం దుః బ్రసిద్ధినిపొంది శ్ఞోఘిం పం 
ఇడుచున్న ఒక మతము వేరు జీవాత్మ పర 

మాళ్ళేలు వేటు వేజనియు, (బ్రహ్మము జగత్తు 
త్ 

శండును సత్య పదా థక౯ాము అనియు. జెష్పూనది 

డై (తము. అందునక్తు వ్యతిరేక ముగా జెప్పు 

నది అదైళ్యతము. అదై (తమురయయొక్క.. పరమ 
సిద్ధాన్తములను ఈురూడు మాటలలో సంగ 

హించి చెప్పిరి, బ్రవ్మాసత్యం జగన్మ్నిభ్యా 

జీవో బ్మోన నాపరః ”;.అనలా (బన్మా 

మొక్క-టియే సత్యము;జగత్తు సర్వముమిథ్య; 

జీవుండు (బహ్మమె, (బవ్మాము కంకువేజు 

గాడు. ఇది గ్రీశంకరా బార్యుల బారు నిశ్చ 

యించి స్థాపించిన మతము, ఇంతమూా[తముే 

నది వారు (క్రొత్తగా గల్ల్సించిన వుతమని 

ఇప్పంహాడదు. ఈ హిందూ బేశములో[(పధా 

నముగా6 (బ్రబారములో నున్న మతముల 
వారశెల్లరు వేదములను ముఖ్య(పమాణముగా 

గ్రహించినవారే. వారందజు తీమతమసిద్దాం 

తములకు (శ్రుతి (పనా ణములను జూపించుచు 

నందులకుదంగిన యు క్షులను గూడండేర్చిబోధిం 

చుదురుగాని, వేదమును వదలి శేవల యు క్షిని 
ఆధారముగా. జేసికొన్న వారుగారు. శాన 
అదై్వైతమునకుంగూడ శ్రుతియే ప్రధానమైన 
ప్రమాణము, వేదము లపౌరుపీయములు, 
స్వతః్యప్రమాణము లని వారందటును ఒప్పిన 
విషయము. అవి (ప్రతిపాదించు విషయమును 
బట్టి ఆ వేదములను కర్మ భాగము జ్ఞానభాగ 

మని రెండు భాగములుగా విభిజించిరి, 
సాధారణముగా మంత్ర (బౌహ్మాణములు 

కర్మను (బతిసాదించునని. ఉపనివత్తులు జన 

మును (దుతిషాదించునవి.. ఉపనిషత్తులు "వేద 
“నిల్ బ్రా ౧ ~ శ 

కనా 



hE) 

సేం. _౨.] ౧శేవలాగ్యకేము 

శ 

Caan 

ములయొక్క. . చివర. భాగమై లగుటం చేసి 

"వేదా స్టము, లనికూడ .నుడునయబడెను. ఆవే 

దాంత ములలో. (బతి దింైయడు నద క జాన 

విద్య యగుటవలన, ఆవిద్యక! గూడ వేదా స్త 

మని వ్యవహారము గలిగినది, 

ఆయా మతాచార్యులు, (శుతులనేగాక 

వ్యాస సూత్రములను భగవద్లీతలను గూడం 

బ్రమాణముగా (గహిం 

ప్రస్థానత్రయము చియుండిరి. సంవాదా 

థకామయి. స్మృతి పురాణేతిహాస వచనము 

లనుగాడద నుదాహారించుట గలదు, వ్యాసుల 

వారు, ఉపనివత్తులయొక్క.. అథ౯ విచారము 

జేసి వానినన్నిటిని సమన్వయింపంజేసి ఉపని 

హన్న్మతము ఎట్టిదో ఆను పూర్వికగా నిరూ 

వించుటకు (బ్రహ్మసూ(త్రములను రచియించిరి, 

శాని అని అత్యల్సాక రముగాను, అ అతిక్లిష్టము 

గాను ఉండుటచే వ్యాసులవారి శత్పర్యము 

'వానివలన ని పెట్టుట దుభుకాట మయినది. 

వానికంెటు బై యుపనిషత్తులు సుగవుములు, 

అయినను * అనంతా వె వేదాః ) అనిచెప్పీన 

అనంత వేదములను (క్రోడీకరించి వానిని 

విభొగముచేసి ఒకచారికి'చెచ్చి ఇప్పుడు వాడు 

కలోనున్న (ప్రకారము (పవర్తింపం జేసిన శ్రీ 

యుపనిప,.త్పారమును నేవిద్ధ 

ముగా (గ్రహించిరో అవళ్యముగాం బెలిసికొ నం 

దగినది. కాంబట్టి “శ్రుతులు ఏమి చెప్పినవి? వ్యా 

'వేదవ్యాసులు "స్ట 
ర్ం 

సులవారు, అ శ్రుతులు వమిచెప్పీనవని చెప్పిరి! 

సర్వజ్ఞుండు భగవంత్తుండు నయినా (శ్రీకృష్ణ భగ 

వాన్లులు భగనద్గీతలదాారమునలోకమున కేమి 

బోధించిరి ? అని ఈ దేశములోనే మతాచా 

ర్టీలందజు విమశిక౯ాంబిరి. గైజమునకు (బహ 
ముఖమునుండి నిశ్శా పస రూప్రముగ్గా వచ్చి 

నవని చెప్పబడినట్టి, అతీంద్రియ జ్ఞానము 

గల బుసులచే దృష్టములయియున్న; (శుతుల 

కంయకెం ద త్ర (మును బోధించునవి ఏవి యుం 

డును? అటి వ్యాసుల వారికంచు, ఆ(శ్రుతుల 
(A) 

తాత్సర్యమును సరిగా. జెప్పలగలవాశెవ్వరు 

గలరు ? శీకృష్ణ పరమాత్మ కంటు తత్త జ్ఞులు 

ఎవరు? కాన, అతీదియ విషయమయిన 

అత్మ తత్త్వమును. దెలిసికొనుటకు (శ్రుతు 

లను సూత్రములను గీతలను (బమాణముగా 

నంగీకరించుట న్యాయము. 

కాని, విషయముతీం(ద్రియ మగుటవలన, 

ఆ శ్రుత్యాదులయొక్క- తాత్సర్య నిర్ణయ 

ములో నాయా మత 
అడ వే || 
యూ స్తాపకులకు; అభిప్రాయ 

గ్రుంథక_ర్తలు థి 

"వేలు వేటు వుతములు బయలు వెడలెను. 

వారిలో వొకరు (్రీ శంకరాచార్యుల వారు. 

వార్ము నిర్ణయించిన మతమె అద్వైతము, 

దానిని శొంకర మతమన్నిగూడం జెప్పుదురు, 

శంకరా చార్యుల వారు (శుతులు సూత్రములు 

గీత్రలు ,నన్నియు శేవలా చై (తమును ఖో 

ధించుచున్న వని అనేకోప పపత్తులత్ో బహుధా. 

బ్రతిపాదించుచు ఆ మూండు (ప్రస్థానము 

లు ఛావ్యము రచియిం చిరి. వారు శ శ్రుక్య 

* 9౯౯ క 



గాం0ం అద్వైతము (నం. a: 7 

విరుడమెన యుకులనుగూడ విశేషముగా 
ధ్ లా 

విద్దదనుభవమును గూడ" నొక 
ణు 

జూవీరి, 

ప్రమాణముగా నంగీకరించ్చిరి. విద్వాంసులు 

అనగా త్తే గజ్ఞాలు, ఇవ్వీధముగా, వారు 

అదై వ్రతమును గురించి స్యపప్రమాణముగాను, 

సయు క్రికముగాను భాష్యములను;ఇంక ననేక 

స్వతంత్ర (గ్రంథములను రచియించి యుండిరి, 

వారి తర్వాత, సు రేశ్వ రాచార్యులు; సర్వజ్ఞ 

ముని, వాచస్పతి మి(శలు, వివరణకారులు, 

విద్యారణ్యస్వాములు మధుసూదన స్వాములు, 

అప్పయ్య దీశీతులు, మొదలగువారు శంకర 

మతేమును విశేషముగా బోధించుచు బవాు 
గృంథములువాసిరి. ఆగ్రంథక ర్హలుఅ'డై (త 
రవాస్యమగు జీవ(బహ్టై్మ క్యమును శ్రోతల 
బుద్ధులకుం జక్కాంగా నెక్కునట్లు ఉపపాదించు 

.టలో నొక్కొక రీతిని వెళ్లిరి. అందువల్ల 

కొన్ని “యవాంతర విషయముల లో, 

వారిలో తాత్పర్య భేదములు గన(బడును,* 

అయినను ఆరంభములో సం[గహముగా. 

జెప్పిన (ప్రధాన .సీద్ధాంతేములలో నందణు 

నొక్కటిగానే వెళ్ళిరి. ఎవ్వరయినన్తు అజై (త 
మతమును నుపపాదించువారు ముఖ్యముగా 

శాంకర (గంథముల ననుసరించియే వెళ్ళవలసి 
యుండును. 

* కాంకరా 2 వ్రశోలలో గల నూత్మ మఠ భేదము 
లన్ని యు అఆప్పయడదీశ్షీతులచే రచియింపయిడిననీ ద్దాంత 
లేశ సల్మిగవామను (గంథమునందుం జక్క నీయ 
జడీనది. 

౪ బ్రవాస్యుం ?.- బ్రహ్మము యొక్క 
టికు సత్యము. (బ్రహ్మ మనంగా నెద్ది! 

4 యతోవా ఇమాని 
భూ తొని జూ య ౦ తే! 

యేన జాతాని జీన స్టీ | 

యత్స)యంత్యభిసంవిశ ని | తద్విజిజ్ఞాసస్వు | 
తద్బ్చ ౨ హ్మేతి” (కై త్తి, 8-౧-౧) అను (శ్రుతి 
లోల చెప్పబడినది (బవ్మాము. ఈ సర్వభూత 
ములు---- ఈ సర్వ ప్రపంచము _-- బేనిలో 
నుండి పుట్టినవో, చేనియం దున్నవో; 
తుదకు చేనియందు లయించుచున్నవో, అది 
బ్రవ్మామని చెప్ప బడినది. సర్వ (పపంచము 

నకు నుత్చ త్తి స్ట్తీ లయ కారణము (బహ్మము, 

ఈ లవణము వలన (బ్రహ్మాము స్వరాపమిట్టి 

దని అెలియుట లేదు; కాని శాఖా చంద్ర 
న్యాయముగా _ ఆ కొమ్మమిందుగాం గన 

బడునదిచం(ద్రుండని చెప్పినట్లు _ జగత్తునకుం 
గారకాము (బ్రవ్మా మని చెప్పబడినది. ఈ 
చెప్పినలత్సణమును శౌ వ్రుజ్ఞులు తటస్థ లతల 
మని వాడుదురు. స్వరూపమును గుణించి 
ముందు. జెప్పెదము. మై జెప్పీనత్రి విధకారణ 

త్వమువలన, జగత్తునకు (బ్రహ్మము * అభిన్న 
నిమితోపాదాన కారణము” అనంగా నిమి త్ల 
కారణము, ఉపాదాన కారణము నుభయము 
నయినడి. లోకములో ఘుటాదులకు కులాలా 
దులు _ (కుమ్మరి మొదలగు నిమిత్త కార 
కొముగాను, మృ చాదులు (మట్టిమున్న గునవి) 

ఉపాడాన శారణముగాను  జేటు వేటుగా 

గ్ శ్ 

ట్ర హాము జగత్తున్నన 6 

గారణము 

౨00 లా 
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నున్నవి. జగత్తునకు శెంగ్లే “కారణములు 

బ్రహ్మమే. ఉత్ప టీకారణమిని చెప్పుటచే 

నిమి త్స కారణత్వమును, + లయశారణమని 

చప్పుటచే నుపాదాన శాగణత్వమును, రెం 

డును (బహ్మామునకు సిద్ధిం చినవి. 

మనకు 'ననుభవములో. గనంబడు నీ 

స్థూల (ప్రపంచము కార్యరూపమనియు, దీనికి, 

ఆదిని సూత్మరూపనుగు పరము కారణము 

ఉండి తీరనలెననియు, అన్ని ేశములలోని 

భొతిక శాస్త్రజ్ఞులు, త్వ శా్యస్రుజ్ఞలు: ఒప్పీ 

విమళికాంచియున్నారు. వారిలోం గొందజు 

ఉపాదాన కారణమును మాత్రమే విమీశి౯ాం 
చిర. మరి కొంద జుభయ కారణములను 

విమర్శించిరి. తుదకు వారు జగత్కారణముల 

వేటు వేలుగా నుడివిరి, సాంఖ్యులు (పథాన 

మును, తొర్కికులు అణువులను, అగమాను 

యాయలు హిరణ్యగభః౯ా తత్త్వమును; మరి 

కొొందలు కొన్ని టిని, పాశ్చాత్యులు కొన్ని 

తత్త (ములను,ఆదికారణముగా నిర్ణయించిరి. 

కాని వారెన్షరును అధదై గతులు వెళ్ళీ 

నంత దూరమునెళ్ళ విమశిజాంచినట్లు కనం 

బడదు. నొనారూపములతో విజ్బంఖితమయి 

పృతినియత దేశకాల నిమిత్త (క్రియా ఫలముల 

కాశ్రయమయి, అచేకక_ ర్త భో క్ష ృభాయిష్ట 

మయియున్న ఈ నిచి[త(ప్రపంచమునకు శేవల 

జడమయిన (పధానముగాని; సరమాణు వులు 

గాని మరియొకటిగాని తగుకారణము కొనే 

దుఖ: సర్వజ్ఞ ల్వేసర్వశ క్తి వూ త్త స్రములుగల 

చేతనకారణమును ఒవ్నితీరవలె. అభావము 

పరమశారణమనిళూన్య వాదులు ఇప్పుమవూట 

పోటింపులోనికి ల్వేదగినదిక్తాదు. “ కథమస ' 

తస్సజ్ఞాయేత ” (కూన్యములోనుంచ్చి సత్స 

దార్గమెట్టుపుట్లును) అనుశ్రుతి " అటుండంగా, 
థి ౧౧ శతి శ, ౧౧ 

(పపంచములేని 'శేవలళూన్యముఅచింత్యము; 

అసంభావ్యము, 

బవ్మాపదాథ౯ము జగత్కారణమని 

పయిని జెప్పంబడిన (శ్రుతియీగాక, * జన్మాద్య 

స్యయతః * అను (బహ్మసూ(త్రమును, (౧.౧. 

౨) “అవాంకృత్చ్నస్యజగళః (ప్రభవః (ప్రళయ 

స్తథా (౭-౬) అను గీతావాక్యమును, 

పిమాణములు, (బ్రహ్మము జగ ఈ ర కి 

మని సర్వోప నిపత్తులలోను జెప్పంబడియు 

న్నది. దానినే ఛాందోగ్యములో నొకచోట 

“ఆకాశ * (౧-౯-౧) మని మరియొక చోట 

“ప్రాణి (౧-౧౧౫) మని, బృహదారణ్యక ము 

లో “అంతర్యామి” (3-.౨-౧)అని,ముండక 

ములో “భూత యోని (౧-౧-౬)అని, మొద 

లగు వేటు వేటు చేర్ణతో నక్క_-డక్క-డ వాడీరి. 

సర్వ జగత్తునకు నుత్ప శ్రి స్థితిలయ కారణ 

మగునది "సత్యము, సర్వవ్యాపి సర్వజ్ఞాము, 

సర్వశ కి కి మత్తు, సర్వాత్మకము నయియుండ 

వతెను. ఈ  ధర్మములతో శ్రుతులలోం చెప్పం 

స్ క్త ప)ిసంచముయొక్కృ_. యుక్పత్తిస్థి పితెలయములు 

బ వ్రైహ్యామువలని. గలి గినపి, 

క్ష “నేను సమస ప్రజగత్తును బుట్టిం
చువాండను, 'సెట్టించు 

వాండను. 

శి 9౦౧ క 
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పం ౨ అహైైతము (సం. కం 

బడిన జగత్కారణము, అడై ప్రతులు ఒవ్సీన 

బ్ర వ్మాముగాని సాంఖ్యలు చెప్పు (ప్రథానము 

లేక అణ్వాదులును కానేరదు. ఈ సంగతీనే 
బ్యహ్మష్లూ(త కారులు ప్రథమాధ్యాయములో 

నిర్ణయించిరి. దానినే భావ్యకారులు భావ్య 

- ములో విపులముగం (బతిపాదించిరి. 

 శారణము నిమిత్తమని ఉపాదానమని 
రెండు విధములు, (బ్రహ్మము చెండు విధముల 

కారణమని 'చెప్పీతిమి. 
భిన్న పృకృతు లయిన 

జగత్తునకు (ట్రెహ్హమునకు6 

గల సంబంధము 

మృొత్సువ ణా౯ాదులు 

ఘటకంకణాదులకు 

నుపాదాన మయినట్లు 

,పేవ్మాము జగ దుపాదానమంటిరిగడా ! చేత 
నము, అత్యంత పరిళుద్ధమునయిన (బ్రహమున 
కును కేవలజడము, అత్యం తాపరిళుద్ధము; సుఖ 
,దుఃఖ మోహోత్మకము; రాగజ్వేష శ్రీతి పరి 
తాపాది నిళిష్ణ్టము; అయిన (పపంచమునకును, 

"కార్యకారణ భావములో (బకృతివికార భావ 
మెట్లు సంభవించును! (పకృతి ధర్మములు 
వికారమం దుండితీరవలయు. ఇక్కడ కార్య 
మగు (పపంచమునందు. గారణవిరుద్ధ ధర్మ 
ములు గనంబడుచున్నవి, కాబంట్టిబ్రవ్మా కార 
అఆవాదము సమంజసముకాదు, శాబ్ద్బ ప్రమాణ 
వెంతయుండినను, లోకానుభవమునకు విరుద్ధ 
మయినది విశ్వసనీయము గాచేరదు. అని 
పూర్యపతులాశే విం చిరి. క్ష 

. ఇందునకు సమాధానము, అత్యంత సా 
గాప్య మున్న చోట (ప్రకృతి వికారభావము 

ఉండనే యుండదు. (ప్రకృతి వికారభావ 
మున్న చోట్ల కొన్ని యంశములలో సారూప్య 
ముండి మరికొన్ని యంశములలో నైరూప్య 

ముండితీరవలయు! (ప్రకృతములో (బహ్మమం 
దుండు సత్తాంశము జగత్తునం దనువ_ర్హించు 

చున్నది. వై తన్య పారిశుద్ధ్యాదులు కారణ 

గత విలత్షణాంశములు. అవి కార్యముందు 

సం[క్రమించ లేదు. 

కార్యభూత (ప్రపం చముయుక్క.. విలషణాంళ 

ములు గాని కారణములోనుండి. వచ్చినవిగావు, 

కాన్యబహ్మము జగత్కారణమనుటకు బాధ 
లేదు. "ఇం తేగాదు. 

ఉపొదాన కారణము పరిణామోా పాదా 

నము, వివరో పాడానము, అని “రెండు విధ 

ములు, “కారణ నవు 

జాడ్యా పరిళుద్ధ్భ్యాదులు 

ఉపాడాన కారణ 
భేదములు: సత్తాక్రమగు నన్య థా 

౧ పరిణామము భావము పరిణామము. 
౨ వివర్తము 

కారణవిషమ స ఆతా క్ష 
మగు నన్యథాభావమువివర్తము” అని యా 
రెంటికి భేదము. ఎట్లనంగా మృత్తుభుటముగా ను 
శీరములు దధిగాను, మారుట పరిణామము. 
రజ్జువు సర్ప్బముగాను, శుకి రజితముగాను 
మారుట(అనలాంగనణడుటయె) వివరము, 
మృత్ శీ రము లెంత సత్యములో ఘుటదధులు 
నంతసత్యములు, రజ్ఞుశుక్ణులతోపాటు సర్చ 
రజితోములు సత్యములుగావు, కాకఫోయినను 
రజ్జుళు కులు "క"రణములని ఒప్సీరి, కాంబట్ట 
ఘటమునకు మృత్తు, దధికి శీ రములు పరి 

వం 



సం, _౨=] ౧శేవలాహై్వైతము 

u 

£౦౩3 

I. 
4 

కామోాపాదానము ;  సర్బృమునకు రజ్జువు 

రజితమునకు ళుక్రియు, నివరో పాదానమని 

వేజు వేలు వ్యవహారము కలిగియున్న ది. కారణ 

గుణములు కార్యమందు సలీక్రమింప వలయు 
నను నియమము (“కారణగుణాః కార్యే సం 

కామంతో) పరిణామోపాదాన విషయము 

గాని, వివరోపాదాన విషయము గాదు, 

ఈ (ప్రపంచ విషయములో (బ్రహ్మమునివరోపా 
చాొనముువూయ పరిణామోొ పాదాొనమనీ 

కోొందళు, (బహ్మాముకారణమయినను నందు 

లకు మాయ సహాకారియని, లేక ద్యార్శ్యకారణ 

మని మరికొందతు, మాయయీ ఉపాదాన 

కారణము; (బ్రహ్మము తదధిషూనముగాన నౌప 

ఇారికముగా నుపాదాన కారణమని ఇంకొ 

కర్యుఇవ్విధముగా వేలు వేటుగా కారణ నిరూ 

పముణమును జేసిరి. కారణ నిరూపణలో సీ 

యభి_పాయ భేదములు గలిగినను “ఉన్నపదా 

థజాము (బ్రహ్మా ముక్కటీ. ఈ (ప్రపంచ మం 

తీయు నెవ్విధముగా నయిన'నేమి దొనియందు 

బయలు చెడలినది అను సిద్దాంతాంశమున 

నజై (తులలో వి(ప్రతిప త్తిలేదు. (ప్రపంచగత 

జాడ్యాది దోషము లెట్లు వచ్చినవను శంకా 

నివృ _త్తికొ అకు, జగళత్కారణములోనికి రాగ 

"జ్వేష సుఖ దుఃఖాది సకలానథజాములకును, 

జాడ్యాది దోవములకును, ఆస్పదమగు' మా 

యను నొకొ,క,- రొక-క విధముగ జేర్చి 

సమాధానము చెప్పీరి, ° 

ర్షిందుమీోా6ద బ్రహ్లామెజట్టి దనియడుగంగా 

జగ్గ త్కోరణమని చ్చ ఇష్పుడుదానిలోనికి 

మోయనుగూడం జొప్పించిఖేరి.* “అసలు(బహ్మ 

పదాథ౯మెట్టిది) మాయ ' యనంగ. నెద్ది? 

ఆశెంటికి సంబంధమేమి ?' అని (పళ్నింప 

వచ్చును. 

ఈ (పపంచకల్పనా (ప్రారంభమునకు బూ 

రము “ఎకమేవాద్వితీయి మయి అనంగా 

సజాతీయ విజాతీయ 

కద్ధ బ్ర వ్యాను స్వగత భేద రహీతీమై 

యున్న యొక్కవ స్తువుబహ్మ.అది నిర్గణము, 

నిరవయవమూ, నిర్వికారము, నిష్కి)యమ్ము; 

నిర్విశేషము, అవ్యనహార్యము, కూటస్థము: 

చేశకాలవస్తు కృత పరిచ్చేదర హీతము, అవా 

జ్యా నసగోచరము. “నేతినేతో' (ఇదికాదు 

ఇదికొదు) యని మా్రము నిరూపించందగి 

నది.ఈ (పపంచ మనృత జడదుః ఖాత్మ కము; 

అట్లు కానిది యా(బ్రహ్మము.అందుచే నది సచ్చి 

దానండ మనిరి. *“ఘటమున్నది, “గృహ 

మున్నది) “ప్రృపంచమున్నది యని వ్యవహ 

రింపంబడూ సర్వపదాథ౯ముల యం దను 

శుశంబగు స సత్త (Existence) ఆ (బహ్మ 

సత్తకంయె ననతిరిక్షముగాన, (బ్రహ్మము సద్రూ 

పమనిరి, “తమేవభాంత మను భాతిసర్వంి 

అను శ్రుకిచెప్సి నట్లు, ఆ(బహ్మవస్తువు; తాను, 

స్వయం(ప్రకాశ నూనమయి, సర్వజగత్తును 

సూర్య చండ్రాదులను సయితము (ప్రకాశింప 

'జేయుచున్నది, కాన చిదూ9పమనిరి. సర్వ 

$ం5. 
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వివేపనివృ త్తికలిగినపుడుండు నిరతిశయనుఖా 

. నుభావము దానిదే; అందువలన" దాని 

నానందరూపమనిరి. ఉన్నవన్తువు ఒక్క.కు, 
అది సళణాదిమైనదూరునంత సందును విడువక 
సర్వత్ర నిండియున్నది. ఆవస్తువును గమనిం 

_ చుటలో నుండు కఠీతిభేదముల (Different 

Standpoints)వలన, సచి స్ప దానందమని మూం 

డు. శబ్బములతో వ్యవహారము గలిగినదిగాని 
త_త్త్వమున కావస్తువు మూండు భాగములు 
గాంగాన్సి మూండవాంతర వ స్తువులుగలిగి 
గాని లేదు. ఈవెప్పినది శుద్ధ (బ్రహ్మము. 
ఇది సత్యము. అనంగాత్రికాలా భాధ్యము, ఒక 

ప్పుడుండి ఒకప్పుడు లేనిదిగాని, ఒకప్పుడులేక, 
మరియొక్కప్పు డుండునటిగాని కాదు. 

అట్లు కూటస్థము నిర్వికారము అగు శుద్ధ 

బ్రహ్మము వలన జగ 

దుత్స త్తి ఎట్లాయెను ! 
ఇందుల కడై (తులు మాయా సంబంధము 

వలన నయినడని నుడివిరి, ఆమాయకు, అజ్ఞా 

నము, అవిద్య, అవ్యాకృతము, (పకృతి, బీజ 
శక్ట్స్ అవ్య క్షము,: మొదలగు వేళ్లు గలవు, 
అది, అందజను మోహింపం. జేయునధిగాన 
మాయయనిరి, విద్యచే ననలాజ్ఞానముబే నిన 
_ర్తీష్టముగాన నవిద్య, అజ్ఞానము; అనిరి, 
బహాువీధముగా విజృంభితమయి యున్న యో 
వ్యాకృత (ప్రపంచమునకు బూర్వా వస్థ గాన 
వవ్యాకృతమనిరి.వటవృతేము వటబీజమంమ్ 
సూవ్మ రూపముగా. నిమిడియన్నట్లు, ఈ 

మాయా స్వరూపము 

కోరకు 
క ల 

పిపంచము దానిలో సంస్కారరూపముగా 
నున్నదని _బీజళక్రియనిరి, ఈ (ప్రపంచము 
దాని వికొరముగాన దానిని (ప్రకృతియనిరి. 

అది, అతినూత్మము సదసద్విలతమణముగాన 
నవ్య క్షమనిరి, ఈ శబ్బములవలననే మాయ 

మెట్టిదో 'తెలియంుడును, జ్ఞానముచే దానికి 

నివృత్తికలదుగాన (బ్రహ్మములె నది సచ్చేదా 
థ౯ాము కానేరదు. దానివలన. (బత్యతమగిు 

ప్రపంచము బైలువెడలి యనుభవ విషయ 

మగుచున్న దిగాన; కుం బేటికొమ్ము వ లెగగన 
కుసువముమువ లె, అది కేవలాసత్స దాథకాము 
సయితము కానేరదు. అందువలన మాయ, 

అనిర్భుచనియమగు ఒకభావ పదాథకామును 
గా నొప్పీ రె. అదిముఖ్యము గా. గార్యాను మే 
యము. నిద్రలో మనశక్తులు మనలో లీన 
మయయున్న ట్లు,జగచదారంభమునకు బూర 
ము నిధ్గణ(బహ్మమందు మాయ లీనమయి 
యుండును. అట్టిమాయను నొప్పినందువలన 
బ్రహ్మము యొక్క శుద్ధత్వమునకుగాని, అద్వితీ 
యత్వమునకుగాని భంగము కలుగేరదు, 

అ దై ఏతులలో(గొందటు పారమాధథిజా క 
సత్యత్వము, వ్యావహారిక సత్యత్వము; (వాతి 

సత్యత్వము వ్యావవం * నిక్ సత్యత్వము, అని 
-కమ్ము పౌరమాస్థికము మూ (డు వి ధముల 

పాతిఫాసికము 
సత్యత్వమును ఒ పీ, 

మొదటిదానికి (బవ్మామును, శెండవడాని కప 
పంచమున్వు మూండవదానికిస్వప్న మును,రజ్జ 
సర్పమును; దృీస్టాంతమిచ్చి రి, మరికొందఆం 

అనో 
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౧శేవలా ట్ర్వ్యైతీము. కాం 

రిండవదానిని నూడవదానిల్యో జేర్చి, పార "| 

మూాథి౯ాకము, (ప్రాతిభానికము, అని శెంటినే 

ఈ కెండవ నారి సిద్ధాంతేములో, 

జా(గత్సషస్న ప్రపంచములకు' శేదములేదు ; 

రజ్జువునందు సర్పమువలె (బవ్మామందు 

ప్రపంచము భాసిబ్లుచున్నది. 

వలనగలుగుచున్న ది. శుద్ధ బ్రహ్మ మిందున 

కొథిస్థానముగొన (బ్రహ్మము జగత్తునకు కార 

ణముయినది. (త్రివిధ సత్యశ్వమును ఒప్పిన 

ఫక్కిలో (ప్రపంచముయొక్క_  సృష్టి(క్రమ 

ఒప్పిరి, 

ఇది మూయ 

'మక్కున అనుపూర్వికముగా సిద్ధించుచున్న ది, 

ఎతు నిన? = 
a) 

కూటస్థ (బహ్మమందు లీన వముయియున్న 

మూయ (ప్రపంచోత్చ త్తి కలుగంబో వునపుడు) 

నీనదశను వదలి, కద 
ప పంచోళ్వ్న తీ . 
రూ ఏ లిక పుట్టి కార్యోన్నుఖ 

భిథము 

నుగును. అంతట దాని 

తోం గలసిన (బ్రహ్మమున శ్వర భావమేర్చ 

డును. శాంబట్టి మాయావిళిష్ట చైతన్య మోాళ్వ 

గుండనియు, ఈశ్వరునకు మాయ యుపాధి 

యనియు: జెప్పంబడినది. సర్వజ్ఞండు, సర్వశ_కి 

మంతుడు, సర్షనియంతీ, సర్వాంతర్యామి, 

అనంబడువ"ండు ఈ ఈశ్వరుండు. ఈ యనను 

హ్టైల (బహ్మామనియు, వమూయాశబలమనియు * 

సగుణమనియు. గూడ వాడెదరు. ఈయనయీ 

జగత్కారణను. ఇక్కడనుండి సృష్టి బయలు 

జేరుచున్నది. ఈన్వరోపాధియగు మాయను 

వివక్ష చేయనియెడల, ఈశ్వర వై తన్యము 
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డుదురు. 

' (టవ్మావై తన్యమే.బ్రహ్మముకంకె వేజుగాదు. 

ఇదియు (బన్నా జగ త్క్కారణమని + చెప్పీన తా 

థ్చర్యము: ఇవ్విధముగా ఫసీశ్వరుని బట్టి, 

శా ఖాచం[ద్రన్యాయముగానిర్లణ బ్రహ్మమును 

డెలిసికొన వలయునని, (బహ్మమునకు జగ 

త్కారణత్వమును లత్సీణముగా: చెప్పిరి, 

ముని జెప్పంబడిన మాయ సత్వరజ స్పమోా 

గుణాత్మ కిము. మాయయం జడావరణళ క్రి 

విశ్నేస శక్తి యని రెండు శక్తులు గలవు. 

ఉన్నవస్తువు నావరించి కనంబడనట్లు (లేనట్టు) 

సేయునది ఆవరణశ క్రి, లేని వస్తువును నారో 

పించి యున్నట్లు చూవించునది విత్నేపళ_క్ట్మి 

సత్వగుణాధిక్యమున్న చోట, ఆవరణ శ క్కితీన 

పనిని జూపంజూలదు. ఈశ్వరోపాధియందు 

నత్వొాధిక్య ముండుటచ్లే ఆయనకు స్వస్వ 

రూపావరణము లేదు. అందువలన మాయ 

ఆయనకు లోంబడియున్నది గాని ఆయన 

మాయకు లోంబడియుండ లేదు. ఈశ్వరుండు 

స్వవశమయియున్న విశ్నేప శక్ర్యాత్మక మా 

యతో. (బపంచమును (గమముగా సృజిం 

చెను. అందులోని తమః (పధానభాగముతో 

అశకాశటు, వాయువుఅగ్ని, జలము; పృథిప 

యను పంచభూతములను; *ఆ వరుసను నొక 

దానిలోనుండి రెండవ దానిని సృజియిం చెను, 

ఏనిని, అపంచీనృత సూత్మభూతములని వా 

ఈ [కమములో బూర్వపూర్వహుది 

చిద్విశిష్టమయి యుత్తరోగ మునకు గాగణ 

మయినదని (గ్రహింప పలయును. అనంగా, 
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కం అవైైతము. (సం, క్రిం 

చిద్విశిష్ట తమః (ప్రధాన విషేప శక్వ్యాత్మెక 

మాయలో నుండి,ఆకాశత త్త వము, చద్ది శిష్టా 

కాశములోనురోకి వాయ్యత త్ల వము, ఇవ్విధ 

ముగూ పంచభూత సూత్ముములు పుట్టినవి, 

ఇవి బవాువిరళావయవములు గలవగుటం 

జేసి సూత్మభూతములనిరి, వానియొక్క. 

సా_త్తి (కాంశములలో నుండి వేటు వేజటుగాం 

బయి వరుస[క్రమమున కోత త్వక్ చక్షు 

జివష్ళ ఘోణము లనంబడు పం చజ్ఞానేంద్రియ 

ములు పుట్టినవి. ఆ సాత్వికాంశములు గలిసిన 

సముడాయములోనుండి మనస్సు బుద్ధియు 

బుక్పైను, అవ్వధముగా. వ పంచభూతముల 

రాజ సాంశములలోను౦డి, వేటు వేజుగా నావ 

రుసను వాశ్చాణి పాదపొ యూపస్థలను పంచ 
కర్మే్యద్రియములును; అవి కలసీన సముదా 

యములోనుండీ పోణాపాన వ్యానోదాన 

సమానములను పంచపా9ణములునుబుక్టైను. 

అంతట పంచ జ్ఞానేంద్రియములు, పంచ 

కర్మేంద్రియములు, పంచ పాోణములు, ము 

నస్సు, బుద్ధి, ఈ పదునేడు గలిసి లింగళరీర 

ములు (సూత్ము నరీరములనిగూడ మేర్ఫు,అయి 

నవి. ఈ (పకారముగా భూత సూశ్ల్ముము 

లలో గొంతభాగ్యము లింగశరీరము లాయె 

ను; మజికొంత భాగము పంచీకరణము 

ద్యారా న్థూలభూతములాయెను. 

- పైని జెప్పిన పంచసూత్ము భూతములను 
పితిచానిని చెండు సమభాగములుగాం చేసి, 

రెండవ సగభాగమును నాలుగు భాగములుగా 
న. 
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చేసి పతిభాత్రశూడ్మముయొక్క యానాలుగు 

భాగములలో నొక్కొ_క్క దానిని, తదితర 

ల్. శ భూత సూత్ముముల యు 

పంచీకళణము క్క యన్ధాంశలలో. 

చేర్చుచుంబోవంబం చస్టూలభూతము లేర్పడును 

వానిలోని యభా౯ాంశముల వేర్షతో నవీ 

పీలువ(బడును. ఇదిపంచీకరణము, ఇట్లు (పతి 

స్థూల భూతములలో సగమావేరుగలసూత్ము 

భూతీమును, శేపించినదితక్కి ననాలుగుసూవ్మ 

భూతములలోని యష్టనూం శములునయి 

యుండును. ఎట్లనగా. 

న్థూలాకాకము=శఆ కేవా --క్రఅ-|- క్రీజ--క్రపృ - 

న్ధూలవాయువు=శ్రీవా _క్రేఆ -|-క్రేఅ-|- క్రేజు --క్రేపృ 

ఈ పంచీకృత స్థూలభూతములతోోటిచతుర్ద శ 
భువనములును, జరాయుజాం డజస్వేదజోద్భి 

జ్ఞములగు సర్వ (ప్రాణులయొక్క_ స్థూల దేవా 

ములును, సక్రలస్థూల (పపంచమును; స్ఫజి 

యింప(బ్రడణెను, 

ఈ (ప్రకారముగా నీశ్వరుండు విశ్నేపశ క్ర ్ య 
పాధితో, నిఖలజడ (ప్రపంచమును సృజియిం 

చను. సర్వత్ర నిండి 

ంవౌక్కటయి యుండగా జానివలన నింత 

చిత్ర విచిత్రముగానుండు ననేక భేదభిన్న మయి 

యున్న యో (ప్రపంచమెట్లుకలి౫నో యది 

ఇంతవటుకు నిరూవీంచంబడినది. దీనిని వేడాం 

తులు అధ్యారోపమని 'వెప్పుదురుం ఈ అధ్యా 

అధ్యారోపము 
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శొండి 

రోప జ్ఞానమువలన ప్రపంచ "మంతయు నేక 

వస్తువులోనుండి వచ్చినదని ధృవపేడును. 

ఇంక నీప్రపంచమును, ఉత్పత్తి న్యు త్ర 

మముగ  విమర్శించెదము. దీనిని “అపవా 

దము అని చెప్పుదురు. 
అపవాదము 

కార్యము (ఉపాదాన) 

కారణ స్వరూపము, చేరునకును, రూపమున 

కును, మా(త్రము వేజుగాని వస్తు వదియె, 

మృ త్తికతోంజేసిన ఘటము నిజమునకు మృ 

త్రిక, సువణకముతోంజేసిన కంకణము నిజ 

మునకు సువణకాము. ఘటము, కంకణ 

మనునవి వికార మా।త్రములు ; మృ త్రికుసువ 

ణజాము,; సత్యపదాథ౯ ములు. ఈ సంగతినే 

“వావారంభణం వికారోనామభేయంవ్భు త్తి 

శే ల్యేవసత్యం” (వాం,౬.-౧-౪) అను (శ్రుతి 

చెప్పుచున్న ది. కాంబట్టి యఖథాథ౯ మునకు 

కార్యముకారణము కంటు పృథగ్వ స్తువుకాదు. 

వికారనాశ యే కార్యనాశము. అదిజరిగినపుడు 

కారణము పరిళిష్టమయి యుండును. కార్యము 

కారణములో లయించును. ఈ (పకార మో 

పిపంచమును విమర్శించగా? వివిభముగా 

విభ క్షమయి యనంతనామ రూపము లతో 

పితీయమానములగు చతుదకళాశేభువనములు, 

చతుర్విధ (ప్రాణికోటి శరీరములు, నిఖలస్థూల్మ 

ప్రపంచము; దానికి: గారణమగు పంచీక్సత 

పంచమహాభూతములకంకు. వేజుగావు, అ 

పంచమహాభూతీములును, ఆ(ప్రాణి కోట్ల 

యొక్క సూత్మశరీరములును; వానికి గారణ 
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మగు _అపంచీకృతభూత సూతమ్ముముల కంజు 

వేటుగావు, ఆ భూతసూత్మములుసయితము; 

పృథిపీత'త్త (ము జలత_తృ్వముక్థంఘే:జలత_త్త్వ 

మగ్నిత త్ర (ముకంయు, అన్ని తే త్తగ్టీము వాయు 

తత్త (ముకంశు వాయుత త్త (మ్కాశకాశత త్త 

ముకంు, వేజుగావు, ఆకాశము త్రిగుణాత్మక 

ముయిన నాయకంటబ వేజుగాదు. ఆమాయ 

యును, తదుపహిత చైతన్యమగు సీశ్వరచై త 

న్యమును, ఆ"శెంటికి అధిస్థానమగు శుద్ధ 

వై తన్యముకంకు వేజుగావు. ఇట్లువిమర్శించి 

చూడగా (బపంచము నిజమునకు(బహ్మము 

కంక వేఖుగాదని నిశ్చయ మయినది. 

ఇంతవజుకువివరించిన యథ్యారో పాప వాది 

ప్ర క్రియలవలన బ్రహ్మత త్త ము నిరూపిత 

మయినది. అధ్యారో పాప వాదాభ్యాం 

నిష్పిపంచం ప్రపంచక్లోతే” అను న్యాయము 

సిద్ధిం చినది. ఎటుభూచినను ఉన్న వస్తువు 

బ్రహ్మము. వేతొకటి తదతిరి క్షములేదు. 

బిహ్మము నెజింగినయె డలసర్వము తెలిసిన ప్లే 

కాంబట్టోకస్మి న్నుభగవో విజ్ఞాే సర్వమిదం 

విజ్ఞాతంభవతి అనిచేసిన శౌనక(ప్రశ్నసమంజ 

సము, ప్రపంచము బ్రహ్మముకంఛు వేజుగా లేదు. 

ఈమాటనే (బ్రవ్మాస త్తకంకు జగత్తునకు పృథ 

క్పత్తలేదని శా స్ర్రరీతిగా జెష్పుదురు. రజ్జు 

సర్ప భాంతి కలిగిన చోట రజ్ఞుకంకు "వేటుగా 

సర్పములేదు. లేకపోయినను నున్నట్లు (ప్రతీతి 

కతుగుచున్నది; భయకంపాదులును జుట్టు 

చున్నవి. కాంబట్టి యాసర్పమసశత్యమయినను, 
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ire 

కుందేటి కొమ్మున్నలెగా లేదు. 

చముసయిత మారజ్జసర్పముల తోపాటయి 
యున్నది. 'కేన్షల సత్యముగాదు, శకపిసీణ 

పా)యమును గాదు. కాన నారంభములో 

నుదావారించీననం (వాళ్లో క్రములో+ జెప్పినట్లు 

-ఈ(ప్రపం 

cs జగన్మి థ్యా 72 జగత్రుమిథ్య. 

మిధ్యాత్వము మ శా సన్ర్రములో మూండు 
విధములుగా నిర్హచించిరి®. (౧) సదసద్వి 

లతణత్వంమిథ్యాత్వంి జగన్మి థ్యాత్వమా దీని 'తాత్చర్యము పెని 

జెప్పంబడినది.(౨)౫జ్ఞ్వానెకనివ ర్యత్వం మిథ్యా 
త్వం. రజ్జజ్ఞానమువలన సర్పభాంతినివృ_త్తీయ 

'యినట్లు, అధిస్టాన (బ్రహ్మో పరోతుజ్ఞానమునలన c 

ప్రుపంచభాంతినివృ త్తి కలుగును, అన్యథా 

కలుగదు.కాన జగత్తు కక నివ_ర్హ్య్యమయిన 
మిథ్యావస్తువు. (9) * ప్రతిపన్నో పాధా త) 
కాలికనిపే ధ (ప్రతియోగిత్వం మి థ్యాత్వం క్ 
ఆరోపిత సర్పమున కధిష్థానముగా నొవ్పీన 
రజ్జువునందాసర్పము (తికాలములలోను చేదు, 
అట్ల (బహ్మమందుం. [బపంచములేదు. ఇది 
తృతీయ లత్ణముయొక్క_ పర్శ్యవసానము, 
మిథ్యాత్వ విచారము శౌ స్ర్రచచకాయని 
ఇంతటితో విరమింపంబడినది. ప్రపంచము 
సశ్యముకాదు. మిథ్వయనుటకు * చేహనా 
నౌ స్తీకించన *, * విద్వాన్నామ రూపాద్వి 
ము కః? ౪ (బవ్మాతం పరాదాద్యోస్య శ్రా 
త్మనో (బవ్మావేద” మొదలగు (శుతుల 
ప్రమాణము సయితముగలదు. ఈద్భ శ్యమగు 

ప్రపంచము ప్రఫీంచచాపముగొ నిజముగా దు" 

” 

బ్రహ్మ రూపముగా నిజము, భేదమంతేయు 
మిథ్య. $వకమేవా ద్వతీయమి సత్యము, 

మాయ మొదలు (బహ్మాండాంతముగల జడ 

(పపంచమంతయు మిథ్యయనియు (బహ్లైము 
కంకె వేజుగాదనియు, తదధిషహ్టైనమగు (ప్లా 
ముమా(త్రము సత్యమనియుం జప్పంబడినది.ఈ 

చెప్పిన జడ్మపపంచము లోనిక్షిం జేరని పదాని 
మొకటిమూ[తము తెలిసికొన వలసీసది నిలిచి 
యున్నది. నదియనంగా జీవాత్మ, జీన "త్మ 
ఎవ్వరు! ఎట్టిది ? 

బ్రందునకు “జీవో బ్రహ్మావ నాబర?” అని 

వై సం్యగహా శ్లోకములో నుత్తరము జెప్పంబజె 
ను. జీవుడు (బవ్మాము, 

బ్రహ్మ ముకం నతిరి( 

కుడు కాయడ్యూ బ్రహ్మము 
నకుసజాతీ యుండు “కాడు. సామౌ్యద్చవ్మాము, 
ఈజీవ(బ హ్మైక్యము స్వరూపై క్యముగానిఅన్య 
థాకాదు,ఇదియేత త్ర వ్రనుస్యాది మహావాశ్యా 

గర్భము. ఇదియే యఖం డై కబోధ, ఇదియే నిఖల 
సంసారోచ్చేదియు, మోతదాయియు నగు 
తత్త (జ్ఞానము, దీని నిమి త్త'మే, బుస ను 
లందటు కర్మ యోగము, భ కి యోగము, 
మొదలగు సాధనముల నుచిరకాలమనునీ.ం-చి, 
ర జ్ఞాన మనుభవమునకు. దొచ్చుకొని కతా 
థుకాలయిరి. కోయబట్టి "వేదా 

జీవుండు 

సాక్షా దృ్రహ్మామే 

స్త శాతహ్రుము 
నకు విషయము జీవబమో్మోక్యమని పెద్దలు 
చెన్పీరి. 

క్రి 
a కిలా 2 
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౯ాంనా. 

కుడు. పరమార్థ దశయం దుభయ్గులు 
బహాము; ౩ అయినను 

జీ చేళ్వరభేదము (అ్రవ్మము; ౩ అయినను, 
వ్యవహారదశ యం దుభ 

యులకు విశీవ తారతమ్యము గలదు, 

-ఈశ్వ రు(డు సర్వజ్ఞుడు, సర్వనియంత; సర్వ 

వ్యావీ, జీవుడు కించిజ్ఞుండు, నియమ్యు డు, 

పరిచ్చిన్ను(డు.  -ఈశ్వరునియం 

శ _క్లికిం (బవారము లేదు. జీవునియందు. 

బ్యూర్తిగాంగలదు, ఈశ్వరుండు; ఇంత సృష్టి 

సేయుచున్నను, అకర్త; జీవుడు కర్త. ఈ 

శ్వరు(డు,ఉ పా స్యు(డు. జీవుడు, ఉపానేకుండు, 
శశ్వరుండుసగ్గపాణులకువారి వారి కర్మాను 

సారముగ ఫలము నిచ్చువా(డు. జీవుం 

జాఫలమును బొందువాండు ; శాన నుంచి 

ఫలమును గోరునేని, అవ్యాజమయిన భక్తితో 

సీశ్వరు నారాధించి వాని యనుగ్రహముకు 

పొత్రుండయి యట్టి ఫలమును వానివలనం 

బొంది కృ తార్థుండు కానయియున్నా (డు. 

ఈశ్వరుండు వమూయను లోంబలు చికొ నిఆత్మా 

'రాముండయి స్వమహిమయం 'దెల్బప్పుడు 

నున్నాండు, జీవుడు తాను నిత్యుండు)నిర్వికా 

రుడు, సచ్చిడానంద స్వరూపుండగు (బవ్మా 

మనుసంగతిని 'దెలిసికొనక;, మణి చి మాయా 

వశుండయి, జేహాభీమానియయి, "కాను క్రర్ష 

భో క్ష నుఖ,దుూఃఖ యని భా9ంతిలో. ఉక్కు 

కొని, బహ్వానథకా పూరితమయియున్న యీ 

సంసారములో నల్లాడుచున్నాలడు. కొందు 

దావరణ 

వ్యవహార పరమాధకాధ్ధశల భేదమును గని 

పెట్టక జీవేశ్వరుల కభేదమను నెడల, ఈశ్వ 
రేండు తనకుతానే యటి సంసారమును వల ' 

సృజిం చెనని యూకే విచుములే. 
-ఈ జీవేశ్వరుల తారతమ్య ముపాధి 

కృత్యము. కొందణు అ'ై (తులు ఈశ్వరో. 

పాధిని మూయయని,' 

జీవోపాధిని నవిద్య 

యని 'వేటుగా వ్యవహరించుచు, ఆ మాయా 

విద్యలను నిరావించుటలో భేదిం చిరి, మూల 

(పకృతిమాయ, దానియొక్క విషేపావరణా 

శక్త పేతాంశము అవిద్యయని ఒకరు ; శుద్ధ 

సత్వ ప్ర భానమయిన మూల ప్రకృతి వమూయ్ 

మలిన సత్వ (ప్రథానమయిన మూల (ప్రకృతి 

అవిద్యయని ఒకరు; విత్నేపశక్షి ప్రథాన మయిన 
మూల (ప్రకృతివూయ్, ఆవరణశ క్తి ప్రథాన 

మయినది అవిద్యయని మజియొకరు వక్కా 

ణించిరి. సర్వజ్ఞముని, మాయావిద్యాభేదము 

చేయక, ఈశ్వరోపాధి అవిద్యయనియు 

జివోపాధి అంత;కరణమనియు: జెప్పిరి. ఈ 

పయిని జైన్పిన వారందజు, శుద్ధ వైతన్యము 

అయా యుపాథులయందు. (బతి బింబించిన 

దనియు ఆ (పతి బింబములు జీ వేశ్వరులని నిర్ల 

యించిరి, మూలాజ్ఞా. 

నములో భేదము చేయక, దానినే అ విద్యయని 

జీవోపాధినిగా. జెప్పి, దానిలో" (ప్రతి బింబించు 

“చైతన్యము జీవుండని అందుకు బవింబభూతమ 

యినచైై తన్యము ఈశ్వరుండని నిశ్చయించిరి, 

వివరణ కారులు, 

* కిం 
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ఇ్రంతేవణికు (పతి బింబపకుము వారల మత 

ములు జూపీరప(బడినవి, వాచస్పతి మి(శ్రులు, 

అంతః కరణావ చ్చిన్న చైతన్యమును జీవుండనీ, 

తదనవ చ్ఫిన్నవై తన్యమును ఈక్యరు' డని నిర 

యించిరి, ఈ చెప్పిన నుతళ్ళేదములుగాక 

“సమిష్టి అజ్ఞానము ఈశ్వరోపాధియని) న్యఫ్థీ 

అజ్ఞానములు జీవోపాధులనిగూడం జెప్పుట 

గలదు. ఏ పతీవుయినను జీవేశ్వరుల తార 

తమ్యము ఉపాధి కృతమనియు జీవుడు 

నికృష్టోపాధికుండనియు సర్వసమ్మతము, ఈ 

శ్వరుని ఒప్పీన ఈ పకుములుగాక, ఈశ్వరుం 

డని వేరులేడు, బ్రవ్మ్నా మవిద్యవలన జీవభాన 

మును బొంది ఈ (ప్రపంచమును ఈశ్వరుని 

సహో కల్పనచేసికొని సుఖదుఃఖ సంసారాను 

భవమును బొందుచున్నదను పతృముగూడ 

నొకటి కలదు, " 

అదై (తులలో, ఈ మొదలగు అ(ప్రథా 

నాంశములలో మత శేదములుగలవు. వారికి 

అద్వితీయ (బ్రహ్మ CH లే శకము (పఛానాంశము, 

దానిని స్టాసీంప గలందులకు, కల్పిత భేదసిన్ల ద్ధ 

మయిన అనేక అ(ప్రభానాంశములన్గు బత్తి 

సమాధానములు, సమన్వయములు 'చెప్పుకొని 

రావలసియుండె, ఆ చెప్పుటలో, ఎవరికి 

శిమ్యబుద్ధికి ఎట్లు చెప్పిన పట్టునని తోచెనో) 
చారుఅటు వెళ్ళిరి. వానువాఠరు వెళ్ళిన 

య 7 

పృక్రియలలో భేదములవలన, ఆ మత భేద | 

ములేరజెను. కాని, 

వారలకు పప్రప ల్లిలేదు, 
~~ 

యే థానాంశములో" 

_ జీవేశ్వరుల భేద్యము ఉపాధికృతేమయినట్లు, 

జీవులలో పరస్పర'భేదము సయితము ఉపాధి 

కృతము గాని వాస్తవ 

ముకాదు, జీవులందజు 

లోని ఆత్మ వాస్తవ 

మునకు పరమాత్మ స్వరూపమయినపుడు; పర 

మాత్మ ఒక్కడే అయినందున, జీవులభేదము 

ఉపాధి భేదమువలన కలిగినదని ఒప్పీతీరవల 

యును, ఉపాధి భేదమువలన సుఖదుఃఖాను 

భము ఎవరిది వారికి వేటు వేటు అయినది. 

మరియు 'నేజీవుండు నాతని ఉపాధి సంబంధ 

మును తీసివేయం గలుగునో ఆతండు ము కో 

డగుటయు, తదితరులు యథాపూర్వముగా 

బద్ధులయి యుండుటయు సంభవించుచున్న ది. 

జీవునియొక్క. ఉపాధి, అనయా శరీరము, 

సూత్ము కారణ ఛేదములచే త్రివిధ 

ముగను, అన్నమయ 

ఫ్టాలనూమ్మ కారణ శరీర సర నాయనునోనుయ 
ములు పంచకోళములు '/ 

ం విజ్ఞాన మయా నంద 

మయ కోశములచే పంచకోళాత్మకముగను 

ఉన్నది. స్థూలశరీర ముఅంద అకు తెలిసి సేన బే. 

జననమరణములు దీనివి, మాతా పితృల 

యొక్క శుక్ల శోణితములవలన స్థూలశరీరము 

ఉత్స త్తి నొందుచున్నది. తుదకు మరణము 

కలిగి నశించునది ఈస్థూలశరీరము. ఇదియె 

పంచకోశ విచారములో అన్నమయ కోశ 

మనంబడును. సూత్షశరీరమనంగ్గా త్వకృత్ము 

శత - జివోక్టీఘాణము. లనంబడు పంచ 

జీవపరస్పర భేద , 

సూల 
శ్రర! 

జ) 

ప్రి FD ణ్ 



ఇ 

సం, ౨] 

ర 

౧శేవలా మట్వైతము, 

4 

ణా౧ం౧ 

ప 

జ్ఞానేంద్రియ ములును; వాక్చాణి పొద పాయూ 

పస్థలనంబడు పం చక శ్మేంద్రియములును(ప్రాణా 

పానవ్యానో దానసమానము లన(బడు పంచ 

ప్రాణములును, బుద్ధి, మనస్సు, ఈపదియేడును 

గలసిన సముదాయము. దీనికి లింగళరీరమని 

గూడ 'బేరుగలదు. కోశవిచారములో దీనిని, 

ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయ న! 

ములని మూడు కోశములుగా విభజించిరి. 

పంచ (ప్రాణములు పంచ కర్మేంది యములు 

గలసిన సముదాయము (పప్రాణమయకోశము. 

పం చజ్ఞానేంద్రియములు మనస్సుక్రలసిన్థ సము 

దాయము మనోమయకోశము, పంచ జ్షానేం 

ధ్రైయములు. బుద్ధిగలసిన సముదాయము 

విజ్ఞాన .మయకోశము. ముర్సి పాసలు, మూగ, 

కుంటి, (గ్రుడ్డి; చెవుడు, కర్త ఎత్వభో కృత్వ 

ములు, మొదలగునవి ఈ లింగశరీర ధర్మ 

ములు. జీవునకు లోకాంతర గమనాగమన 

ములు, ఈసూమ్మీపాధితో. గలుగుచున్నవి. 
లింగశరీరమునకు స్థూలశరీరనంబంధ ము గలు 

గుట జన్మము, ఆ సంబంధము వదలిపోవుట 

మరణము. మనకు (ప్రతి జన్మమునందు గలుగు 

సర్వానుభవములు వాసనారూపముగా, అనం 

గా సంస్కారరూపముగా, ఈలింగ శరీరములో 

లీనవుయి యుండి ఆయాజన్మములతో నాయా 

పారన్ధాను సారముగా బయలు వెడలును. 

ఇంకం గారణశరీర మును జెప్పెద." అవిద్య 

యని అజ్ఞానమని చెప్పీ న చే కారణశరీరము. 

“నేను అజ్ఞండను" ఏ ఇది నాకుయిలియదు అని 

వింం౧ 

“జీవుడు కారణశరీర 

'జీనిని గుజీంచి అయినను తెలియడను వ్యవ 

' పహోరమ్ము ఈకారణో , 

+. కారణ కరీరన్యు ' పాథేతోోే సంబంధించి 

నది. ఈ ఉపాధిని ఆనందవయ "కోశమనె 

దరు. ఈమూడు శరీరములు జడములు. 

జీవాత్మ ఈమూటికి విలతుణు(డు, చిత్స ్ టర్సూ 
పుండు. కాని అవిద్యవలన నతనికి ఆభావము 

"తెలియకుండ జేయంబడి, జీవభావము క్రలుగం 

జేయంబడినది. విలతుణ స్థీతినుంచి తొలగి ఈ 

తివిధోపాధులతో తాదాత్మా్య్యాభి మాన 

మును పొందుటయె జీవభావమును పొందుట, 

తొదాక్మాళ్యభీ మానమన(గాొ, ఆయా శరీర 

మునె ఆత్మగా (గ్రహించుట; తానని యను 

కొనుట, అది ఎట్టనిన, కారణశరీర తాచా 

'త్మొ కభి మానమువ్నే “నేనజ్ఞుండను అని లింగ 

శరీర తాదా త్మా వ్ఖి మానముచే “చేను కుంటి 

వాండను | గుడ్డివాండను,క్షర్హనుభో క్షను, నాకు 

తత్సిపాసలు కలుగుచున్నవి అని, స్థూలశరీర 

ముతో తాదా త్య్యాఖి మానముచే “నేను పురు 

షుండను, (శాహ్మాణుండను; చేనుమృతినొందు 

దును, వాకు కుమారు(డు గలిగెను అని, 

మొదలగు వ్యవహారములు, గలుగుచున్న వి, 
ఈ'తాదాక్మా ్యభిమాగమును భంగ్యంతేరము 

గాల గనుపర చెద, (ఫ్రతిజీవునకు,జా(గత్ స్వప్న 

సుష్ముప్తులని అందజకు తెలిసిన మూండ 

వస్థలు గలవు. వానిలో సుషుప్త ఛవస్థలో 

మా(తాభిమానిగా 

నుండును, ఏమియు డెలియకుండుటయె అజ్ఞా 
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తా 

నానుభవము. * జీవ్రండప్పుడు) ఆ యనుభవ 
మును సూ(తము గలిగియుండును. కారణ 

శరీరమూ తో) భిమ్యూనిమై యుండు జీవునకు 

ప్రొజ్ఞుంచని పాంజ్ఞునకు 

ఫ్టాల సూత్ముశరీరాభిమానము లేదు. 

"స్వప్నమునందు జీవుడు, ఆ మెట్టుదిగి సూత్ము 

శరీర తాదా తా భీమా నమును గూడ పొంది 

యుండును, ఈ యవస్థలో జీవునకు స్థూల 

శరీరాభీ వూనములేదు. తద్విలతుణుండయి; 

వాసనామయ (ప్రపంచానుభవమును గలిగి 

యుండును, స్వప్నావన్ధలోని జీవునకు _తెజసుం 

డన్తి వేరు, జా(గ్రదవస్థలో, మూూ?డవమెట్టుకు 

వేరుగలదు, 

దిగి సాధారణముగా న్థూలశరీర తాచాత్య్యాఖి 

చూనముతో వ్యవవహారించును. అప్పుడత 

నికి విళ్వుండని వేరు, ఈ మూండవస్థలయందు 

జీవునకు నిజస్వరూపము అజ్ఞానముచే నావృత 

మయియుంరడును. ఇవిగాక, ఆయావరణమును 

తోసివేసి ఈ శరీరత్రయము కంకి తాను 

విలషుణుండయి. తత్పావీ గానుండు అవస్థ 

తురీయావస్థ యని పేరు గలది మరియొకటి 

గలదు. అది, దాని పనిచేసిన వానికి మూ 

తము గోచరముగాని అందటికు గోచ 

రముగాదు, 

జీవ్రనకువలె ఈశ్వరునకు సయితము, 

ఉపాధిత్రయమును చెప్పిరి. మాయ కారణో 

పొధి. సర్వజీవులయొక్క లింగశ రీరముల సము 

దాయము ఆయన లింగశరీరము. సర్వ 

లా 

| 
| 

i 
(| 

వమూయో పాధ్ధి కునకు ఈశ్వరుండని, సమిష్టి 

లింగ శరీరోపాధికునకూ హిరణ్యగభుకాడు; 

సూతాత్మ, అని, సమిష్ట్రీస్థూలో పాధికునకు 

విరాట్టు అని ఆయా యుపాధులతోం చేర్చిన 

ఈశ్వరునకు జీవునకువలె వేజువేటు వేర్లు 
"ఉత్, 

గలవు, బహూ నృతుములుగలసి వనమని, 

బవహూుుజలములు గలసి జలాశయముని ఏకత్వ 

వ్యవహారనున్నట్లు నిఖల శరీరములును గలసి 

సమ్ సూవత్మ ఫరీరమనియు, నిఖలస్థ్రూల 

వ్య కులుగలసి సమవీ.సూలశశీర మనియు చప్పి 
pre) థి 

నట్లు జీనునికోరణోపాధి వ్యష్ట్యజ్ఞానమని ఈశ్వ 

రుని కారణోపాధియగు మాయ నిఖలవ్యష్ట్య 

జ్ఞానములయొక్క సనుస్టియని వ్యవహారము 

సమంజన ము, అజ్ఞానమునకు గూడ నమి 

జీవునకువలె ఈశ్వరున కుపాధిత్రయము ఉండి 

నను ఈశ్వరునకుమాయావరణము లేనిహేతు 

వుచే ఆయన సర్వదా ేహ్యత్రయ విలతు 

బుందు, నిర్వికారుండు, స్వరూపనిష్టుండు; అయి 

యుండును. ఈ చెప్పిన చేహ్మత్రయమునకు 

వీలతణవుయి యుండు జీవేశ్వరుల చైతన్యము 

వ 
ర్ల 

ఒక్క_టి. అది (బహ్మశై తన్యము. ఆస్వరూప 

వె తనై వక్యమును బుచ్చుకొని అడై పతులు 

జీవేశ్వరులకు నభేదమును జెప్పిరి.సగ్వపాణుల 

మొక్క స్థూల సూత్ము శరీరములు పాంచ 

భౌతికములు, అవిమిథ్య. అవిగాళ్షయుండు (ప్రత్య 

స్థూల (ప్రపంచము ఆయన స్థూలశరీరము. | గాత్మ(ట్రహ్మముకంయె అనిరి కము. 
‘ny 
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కాంతి 

ఈజీవ (బృహ్మాక్య్టమును ఇ జ్ఞపనిషత్తులును 

బహుగా బోధించినవి.. ఈవిసయముశొంకర 

సూత్ర భావ్యనుందు విపులముగా నిరూ 

పింపంబడినది. దై (తులు 'విళిషాజె ప్రతులు 
యటం గా 

జీవ (బహ్మెక్యమును 

బోధించు (శుతులకు 

వేటువేటుగా నథకామును జూపుటకు య 

త్నించిరి ; కాని నివ్పకుపా తబుద్ధితో విమ 

ర్భించు వా శెల్ల రు, అఆశ్రుతుల కడి ష్రతులు 
na) a 

చెప్పిన సమన్ష్గయమే సరియని కనిపెటుదురు, 
(A) 

ఆ(పకారము మాక్సుముల్ల రు, 

శు తీసనున్యయము 

తీచాా గఫ్, 

డ్యూసెన్ మొదలగు సెక్కుమంది పాశ్చా 

త్యులుగూడ నుడిపిరి, 

ఇంతవజుకు నాదియందుంజెప్పీన సంగవా 

శ్లో కాథకామును విరళించుచు, ఈ(ప్రపంచము 

నందున్నత తత్త్వము 

అ'దై స్రతటవ్మమాత 

వమునియు, ఆ (బ హ్మ్ 

మందు ఈ (పపంచమంతేయు మిరుమరీచిక 

వలెను (ఎండమావులు) రజ్జుసర్పమువలెను 

భాసిల్లు చున్నదనియు నిరూాపించితిమి. ఇంక 

సీజ్ఞానము ఎట్టుపురుపుథళావుగునో చెప్పవలసి 

యున్నది. పురుహాోభజామునకుంగాని జనము 

నిరభకాకముగదా ! ఇ 

చేహాతీ రిశ్తాత్మను ఒప్పినవారందటు ఇహ 

లోకస్థితి ఎంతగొప్పదయినను నిరసనీయమని 

యు, ఈ జన్మఘు మండన థకొములతోనిండి 

+ యున్నదనియు, సుఖము అభాొస, దుఃఖము 

5౧3 
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లలా లా రాం 

ఎక్కు..వగాన సీజన్మమః గహజ్యామనియు: 

జీవాత్మ శజన్మాంతమందుంబొంద్వదగినఉి త్ర తమ 

స్థిత మోతషమనున్గది "ఒక్కటి, గలదనియు, 

వీవేకలయిన వారు ఐహికమ్మును నిరసించి 

ఆమోశుమును సంపాడింప వలయుననియు 

నిశ్చయించిరి. ఇది సర్వమతస్థులు చెప్పు వివ 

యమే కాని -ఈజన్మములో దోవమేది! సర్వ 

దుఃఖములకును సరా(నథకాములకును గారణ 

మేది? దానిని నివృ త్తిజేసికొని మోతు, పద 

వినిబొందు మార్లమెట్లు ” అను జానిలో 

మాతము వారు వేజువేజుగా వెళ్ళిరి, 

రోగముయొక్క_ త_త్త్వమును(నిడానమ్వు 
సరిగాజెలిసికొనక చేయు కొపషధసేన ఆరోగ 

మును నిర్మూలము 'జేయంజాలనట్లు మనము 

ఈజన్మములోస ర్వానథ క మూలము వదియోా 

సరిగాచెలిసికొనక, తన్ని వృ_త్తికొ అకుం జేయు 

ప్రయత్నములు పూర్ణ ఫలమగు మోాతుము 

నియ్య (జాలవు. ఈ సంసారరోగ నిఖాళారణ 

లో మ'తాబార్యులు తలయొకరీతిని వెళ్ళి చేతు 

వేజుగాొ తన్ని వ్భ_క్రినిజెప్పిరి. శొంఠి, పిప్పళ్లు, 

మిరియాతు, అనుపొనములు 

అన్ని నై ద్యములకు ఆవళ్యక మే, అట్టు సదా 

చరణము, సత్క_ర్మానుష్థానము మొదలగు 

నవి అందజునోొన్పినవే. కాని రోగనిరూ 

పణల్లోంగలిగిన అభిప్రాయ భీదములవలన 

మోతుసిద్ధికి తలయొక క మధమును(ఉపాయ 

మును జెప్పీరి-వారిలో నదైైత మతాచార్యు 

లగు శీ శంకరులునారు, సర్వాన థ౯ హేతువు 

ముదలగు 
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అఆధ్యాసయనిి దానికి అజ్ఞానము కారణమని 

ఆత్మ యాథార్థ నీ జ్ఞానమువలన నా అజ్ఞానము 

నళించి; అధ్యాసవదల్కి మోతీము సిద్ధిం 
చునని=నిశ్సయిం చీరి, 

అధ్యాన యనలా “అతన్ని౯ తద్భుద్ధిః 27 

_ అడి శానిదానియందు అగియను జ్ఞానము. 

“పరత్ర, పరావభాస్కః” 

అనిగూడ (చెప్పిరి, “ఒక 

దానియందు మరియొకటి తోచుటి”. రెండు 
లతణములు ఒక్కొ_ కు. ఒకప్పుడు 'తోడును 

జాచి పాము అని భాంతి గలుగు చున్న ది; 
ఒక్క దీపము శెండు దీపములుగాంగనంబడు 

చున్నది; తగరపుముక్క. వెండిగాను కొయ్య 
మొద్దు మనుష్యుండుగాను దోచుచున్న వి, 
అవన్నియు అధ్యాసకు .దృష్టాంతములు. సర్ప 
ముకాని రజ్జువు యందు సర్పబుద్ధి, ఒకటిగా 
నున్న దీపమునందు సద్వితీయత్వ బుద్ధి, రజ 
తముగానితగరమునందు రజతబుద్ధిపురుషుండు 
గాని స్థాణువునందు ఫురుషబుద్ధి గలిగినవి, 
చుకకేప్పీనలతేణములువీనియందు( బట్టినందున, 
ఇవి అధ్యాసలు. అధ్యాసలో జేనియందు 
అన్యబున్ధి పుట్టునో దానినిఅధిష్థాన మనెదరు, 
సర్పాధ్యాసకు రజ్జవ్కురజ తాధ్యాసకు తరము 
అధిషానములు. ఈ చోట్ల అధిష్టాన జ్ఞానము 

అభ్యాస 

సరిగా ఉన్న యెడల అధ్యాస పుట్టదు. . (తా 
డని సరిగా తెలిసి ఉన్న యెడల పామన్సి తోం 
చదు. కాంబట్టి అధిస్టానవిమయ కౌజానము 

నను దాని తళ్వ్వక్ఞానములేక సర్పభా9ంతి 

కలుగుచున్న ది.ఇట్లు అభ్యాస అజ్ఞ"నజన్య ము. 

అయినను దానివలన సుఖదుఃఖాదులుగలుగు 

చున్నవి. సర్పాధ్యాన, పురుషూధ్యాసలనణన 
భయ కంపాదులు గలుగుచున్న వి, రజతా 
భ్యాసవలన, సంతోవము గలుగుచున్న ది, 
ఈ నుఖదుఃఖ ములు, అధిస్థాన త త్త ప్టక్ఞనము 

కలిగినతోడనే, భాంతిజన్యములని "అలిసి 

మరలి పోవ్రచున్నవి. ఇ బే(పకారము మనకు 
కలుగు సర్వదుఃఖములు, సర్వనుఖములు, 

అభ్యాస జన్యములు. అత్మకాని బేహేం(్రైి 
యాదులయం దాత్మబుస్థ్రితద్ధ ర్మ ముల యందు 

అత్మ ధర్మబుద్ధి, చేవాసంబంధు లయిన సుతులు 
| మిత్రులు, భార్య, ధనము, గృ వాము, 
మొదలగు వానియం డాల్మీ యబుద్ధి, అసునవి 
అధ్యాసకు గొన్నియుదాహరణములు, ఆత్మ 
సచ్చిదానంద తాపము, న ర సొ యకం 
అనంగము, అకర్త, అభో క్ట, నిత్యము, నిర్వి 
కారము,  సర్వ(పాణులయందును సర్వ 
నిండియున్న ఒక్క పదాథణాము, బుద్ధమనస్సు,; 
ఇ౦(దియములు,  (పాణములు, చేవాము, 
ఈయొదలు సర్వ (ప్రపంచము అనాత్మ ; ఇడి 
జడము, మిథ్య, దుఃఖాత్మకము, 

ఇట్లు ఆత్మానాత్మల విచకణ లేకపోనుట 
వలన, ఆత్మానాత్మలకు అనో న్యా భ్యాన 

యేర్చడి, ఒక బూని 

ఆలా న్మనాత్మలకు ధర్మములు ఒకజానిఏ అన్యో న్యా ధ్యాస 

గానయక్రొస (a బడి, ల హూాడంబడున దిరజ్ఞువయి | సర్వవ్యవహారములు. జరుగుచున్న వి, “అవా. Aaa iy 
, స 
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మిదం... 'ఇది('దేహాదులు) నేను' - “మ మేదం' 
“బది (దాశాపుక్రాదులు)నాదో” అనియనుక్లొ 

నుటవలన అన్ని వనహారములు అన్ని సుఖదుః 

ఖాద్యనుభ వనములు కలుగుచున్నవి. 

ఇఇటిదని పయిని జెప్పినట్లు తేలిసినపిదప, దాని 
/ రు 0౧ 

అత్మ 

యందు అనాత్శయుక్క-_గాని అనాత్మ ధభర్శ్మ 

ములయిన కర్తృ తా్య్యాదుల యుక్కంగాని 

అభ్యాసయుండదు, అచే(ప్రకారము, అనాత్మ 

యగు అంత;కరణాదు లిట్టివని ఆత్మకంటు 

"వీలుగా శేలిస్లినపుడు, వానియందు ఆత్మా 

భ్యాసగాని వానితో సంబంధించిన చారా 

పుత్ర గేహాదులయందు ఆత్మీయబుద్ధి గాని 

ఉండదు. కొన, తొను యథాథజామునకు 

అంతకరణాదులకంెటు విలతుణు,డు;, అసం 

గండు, సాలీ, సచ్చిదానందుండని "తెలిసి 

కొనినవానికి చేహ గేహ దారా పుతాదుల 

యొక్క. ఉపచయాసచయముల (వృద్ధిమేయ 

ములు) వలన సుఖదుఃఖములు క్షలుగశేరను. 

లోకములో సాధారణముగా “మని 

యను అభిమానములేనిచోట కలుగుహోని 

వృద్ధులు, దుఃఖమును సంతోవమునుగలుగ 

జేయనవు. అజే(ప్రకారము, ఆత్మ వేజు; అంతః 

కరణాదులువేజని; మరియు అంతఃకరణాదు 

లసత్యములని, అనుభవమునకు బెచ్చు 

కొన్నవారికి; 'జీవోదులతో సంబంధించిన 

హాోనివృద్ధులు స్వప్నమునందలి హోనివృద్ధుల 

వతెను, పరుల హోని వృద్ధులన లెను; ఎప్వోధ 

ముగ నంటవు; 'కాధించత్ర, ఆంని వేచన లేకనే 

.* 30౧A 

ఈసంసారములోం జిక్కు.పడి, తాడునుద్రోక్కి- 

పామును (దొక్కితినని భొంతిపడిన వాండు 

తత్తరిల్లీ పడి నురుగులు ట్రక్ణూనట్టు; అల్ల లాడు 

చున్నా6డు, దీనికరతకు పయినిజేప్పిన అధ్యాస 

"కారణము. ఈ అధ్యాస నివృత్తి తమేయినయెడల 

సర్వానథజణములు తొలగిపోవును తిరిగి జన్మ 

ముండదు. 

డాని నివృత్తి ఎట్టన గాః 

ఆ (తాడు త్రొక్కిన భాింతునకు తెలిసిన 

వాడు ఆకొిడునె త్తి వానికి చూపించి అది 

తాడేయని నిశ్చయ 

జ్ఞానమును గలుగం జేసిన 

యెడల, వాని భాంతివడలి, భయకంపాడు 

లణగి స్వస్థతకలుగును. అంతకంచు దానికి 

వేటు నుణినుంకౌవధములు లేవు, అజే 

(పకారము “'బహ్మసత్యం జగన్నిథ్యా జీవో 

(బ మైవనాపరణ అని ఎజుగని సంసారి జీవు 

నకు (బహ్మాభిన్న (పత్యగాత్మ జ్ఞానమువలన 

అధ్యాన నివృత్తి 

అజ్ఞానము నశించి, చేపోదులయందు అభ్యాస 

వదలి, సర్వానధకానివృ త్తి యగును. పున 

జకాన్మము తప్పును. మోతము సిద్ధించును. 

ట్రహ్ముభావమే మోాత.ము, అంతకం శు చేజు 

గాదు. (బ్రహ్మజ్ఞానమువలన జీవభావము వదలి 

(బహ్మాభానము కలుగును, ఇదియే “జ్ఞానా 

చేవతు శై వల్యం” (జ్ఞానమువలనచే కై వల్యము 

కలుగును అని చెప్పంబడిన అవైైత సిద్ధాం 

తము. ఇట్లు త_త్త్వజ్ఞానము పరమపురుషార్థ 

సొధకము,ః 
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మువలన ఈ "చేవాముండినను, ఉండవచ్చును. 
౪ 

కాని అట్టె జ్ఞాని యొ 

రేవ్ముడ్తి | క్క దళ 'విఅక్షణము. 
అ దశను జీవన్ను క్రావస్థయని చప్పెదరు. జీన 

న్ముక్తునకు ఈ (ప్రపంచమందు సత్యత్వ బుద్ధి 

" యుండదు. తాడు అని ెలిసినవిమ్మట 

సర్బ్పమువలె తిరిగితోచినను, తొడను నిశ్చ 
యము తొలంగిపోదు భయశంపాదులు 

'పుట్టవు. అట్టు జీవన్ముక్కునకు (పపంచభావము 

ఆభాసగా నుండినను “సర్వంఖల్విదం బ్రహ్మా” 

(ఇదంతయు (బ్రహ్మా సుమా) అను నిశ్చయ 

జ్ఞ్లనానుభవముఖోదు. తిరిగిదుఃఖము అంటదు. 

ప్రారబ్ధశేసానుభవ మయిన వీదప డేవాశ్యాగ 

మగును, పునజకన్మములేదు. (బహ్మముతో 

నై క్యమునుబొందును. ఇదియే మ్మో, 

మరణ కాలమునకు (ప్రతి జీవునకును, 

వదోయొక భ్యాస పుట్టును, వదోయుక దాని 

మోాందికి బుద్ధి పోయి 

తీరును. ఆ చరమబుద్ధి 

ననుసరించి పై జన్మము వచ్చుననిసిద్దాంతము. 

“యంయంవావి స్మరక భావం త్యజత్య _్థే సే కళే 

బరం | తంతమెవైతి శ్రా నేయ సదాతద్భావ 

ఛావిత (భగీ. రాజ) అను గీ తావాక్యము 

గలదు. కాయిట్టి సద్దతులుగోరువారు; తుదకు 

సద్వృత్తు లుద్చ్బుద్ధములు కాగలందులకు, 

ఈజన్మము పొడుగునను సచ్చింతన, సదనుస్టై 

నము జేయుచుందురు. అభ్యాస 'పొటవము 

జాని యంత్య కొల విత్తి 

వలన నట్లు చినర “కాలమునకుజరుగును. యోగ 

సిద్ధి గలవారికీం దప్ప అన్యుల చర మువృత్తులు 

స్వాధీనముగా బయలు నెడలవు. వదోయొక 

వడలి, తదను కూల 

మయిన భావిజన్మము నందుకొనును. ఆ విధ 

ముగా పునర్థన్మమును దానితో సంబంధించిన 

స ర్వానర్థములును గలుగును. బట్టు జన్మ పరం 

వాసన (ప్రబలముయి, 

పరయీబంధము. కాయబట్టి వవాసనలును చరమ 

కాలమున కుద్బుద్గ ములు గానియడల అట్టి 

వానికి పునజకాన్న ముండదు., బంధనివృ్తీ 

యగును. ఇట్లు జీవన్ము కునకు జ్ఞానికి సంభవిం 

చును. జీవ(బ్రహ్మాక్యసా తె త్కారము గలి 

గీన వీదపు (ప్రపంచాను సంధానము వదలీ 

ఆక్మాను సంధానము నిలుచును. అనాళ్మ 

చింతలు మరలిపోవును. అందువలన సర్వ 

వాసనలు నశించును. వాండు హేయోపా 

'చేయరహీతుండయిన (బహ్యమయియుండును, 

అంతఃశరణతో తా దాత్మ్యమువదలి త్రత్సా 

థీయయి, విలత్ణుండుగా నుండును, అట్ట 

దృథాభ్యాసము వలన, లింగళరీరము జే థిల్య 

మును బొందును, అగ్ని సాన్నిధ్యము వలన 

దాహాకత్వళశ క్రి గలిగిన అయ; నీండమునకు 

ఆపిండమును అగ్నిని విడదీసిన పిదప ఆశేక్షీ 

బోయినట్టు, చిత్సంబంధము వలన గత్యా 

గతులు చేయంగల లింగశరీరమునకు, వాదయ 

గ్రంథివిభేదముయి, అనయా ఆత్మాంతఃకర 

ణాదులకు అన్యోన్యాథ్యానవదలి, అవివిడి, 

ఆత్మ సాతీభావములో . నిలిచిపోయినపుశు; 

౧ గజ ౯ 
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కాల 

ఈ చేహములోనుండి ఉత్క)మణవేసి గత్యా 

గతులు చేయంగలశ క్రి నశించును, అంళట 

చేణువును, “రేణువును కలిపియుంవెడు జిగురు 

(cohesion) పోయిన మృత్సిండములోని రేణు 

వులు చేనికడి విడిరాలిపోవునట్లు, లింగశరీరా 

వయవములగు అంతకరణాదులు సంఘీ 

శావమునువదలి విడిపోయి వానివానికారణ 

ములగు సంచభూతములలో 

దీనినే “నతస్య ప్రాణా ఉత్మా_)మంతి అతెేవ 

సమవనీయం సే ” అను (శ్రుతి చెప్పుచున్నది. 

ఇట్లు జ్ఞానికి 

లభించును. 

బ్రహ్మానుభవము చిక్కనివానిక్సి లింగశరీ 

రో(త్ర్ర_మణ మున్నది, పునజకాన్మముతప్పదు. 

కాని ఆ జన్మ ములలో 

పూర్వకర్మాను సార 

ముగా తారతమ్య 

ములుగలనవు. అట్టివారికి మూడు విధముల 

గతులు జెప్పంబడినవి. (్రుతివోదితమయిన 

కొన్ని ఉపాసనలు చేసినవారు సూర్యమ౦డ 

లముద్వారా (బవ్మాలోకమును బొందుదురు 

వారలు తిరిగి వెనుకకు వచ్చుటలేదు. ఆ 

లోకములోనే) అక్కడజ్ఞానమును బొందిన 

వారయి ఆ లోకాధిపతియగు చతుర్ముఖ 

బృహ్మతో సహా ముక్తిని బొందుదురు. ఈ 
బ,హ్న్మలోకమునకు వెళ్లు మౌర్లమునక అర్చి 

రాది మార్గమని వే మరు. 

లయించును, 

పునర్జన్మ మురాక వోతము 
? 

చేఅుం చేటువారికి 

వేర్వేలు లోకములు, 

గతులు 

ఆయుపాసనలు గాక 

యాగాది కర్మలు చేసినవారు ధూమాడి 

మార్గముల ద్వారా చం(ద్రలోక పర్యంతము 

వెళ్ళీ ఫలోన్మ్నుఖమయియుండు సుళ్ళతమునకు 

అనురూసం బగు సుఖమును ఆయా లోకము 

లలో ననుభవించి పిమ్మట బేరిగి శః లోక 

ములో జన్నించుదురు. ఈ రెరడు మార్గము 

లను వెళ్లుటకు యోగ్యత సంపాదించనివారు _ 

ct జాయస్వ మ్రియస్వ ya పుట్టను చావను 7 

తరగతిలోం చేరుదురు. పా పాధిక్యమువలస 

నరకాను భవముగూడ నుండును, 

కాంబట్టి అన్ని తరగతుల కంటు తిరిగి 

జన్మము లేనిస్థితి సర్వోత్క్బృష్టము, అది జ్ఞానైక 

* సాధ్యము. ఆ జ్ఞానము 

అనంగా (బహ్మజ్ఞ"' నము 

రెండు విధములు." 

పరోతుము, అపరోతుము. (గంథములవలన, 

ఇతరులు చెప్పిన దానీవలన “జీవుడు (బ్రహ్మ 

మొకటిగాని జేజుగాను అని తెలియ వచ్చు 

చున్న జ్ఞానము పరోతుజ్ఞానము. ఇదిగాక, 

అధ్యాసనువదలి జీవభావమును విడచి; ఫరీర 

(తయసావ్నీయయి అఖండై క 

పరోతజ్ఞానము 

అపరోకుజ్ఞానము శ 

రస(బహ్మో 

'త్మానుభ్యనమును బొందినవాని యనుభవము 

అపర్థో శు జ్ఞానము, శేవల పరోత జ్ఞానము 

బంధనివృ త్తిని జేయ(జాలదు. మోతు సిద్ధికి 

అపరోతుజ్ఞ'న మావశ్యకము. చీకటిలో? 

గూర్పుని దీపవ్నార్త లెన్ని జెప్పినను తమో 

నివృ త్రిగాదు. దీపముెచ్చినపీదప యగును. 

అటువలె, పరోవాపరోత, జ్ఞానములయొక్క-_ 

కార్య కారిత్వమును 'జెలిసి ఫకొనవలయును, 

తి విణ. ఆ 



ళ్ 

౯౧౮ అద త ము + (నం. ౨, 

పరోతుజ్ఞాన మీజన్మ మందు పూర్ణ ఫల్వము స్వ-ధాది పరలోక భోగములు 'నయితేము...అని 

నీయయాలక పోయినను అద్వైత వాసన త్యములని నిక్సీయము కుదిరి, వానినన్నిటి 

"లను గలుగంజేస్కి ఉత్తర  జన్మములయంము యందు శై రాగము గలుగును. మనస్సునకు 

క మమ్లుగా లభివృద్ధి బొంది తత్ప్వజ్ఞానోదయ నిెక్వేదము కలుగును. అందువలన బుద్ది వివ 

మునకు హేత్వవగును. యములమీోాందికి (పసరించుట మాని వేయును, 

అట్లయిన నా యపరోశ జ్ఞానమెట్టు గలు | శమాది వట్కమునంగా, శమము, దవుము, 

"గును? చి _తృశుద్ధి లేనివానికి ఆజ్ఞానముకలుగ | ఉపరతి, తితికౌ, సమాధానము, శ్రద్దా, 

చేరదు. అంతఃకరణ | అంత రిందియని[గవాము శేనుము. బహీొ 

యందు రజోగుణమును | రం[దియన్నిగహము దవుము, ఉపరతియన 

జ 

ఆపరోకు జ్ఞానము 
ల షా 

కలుగు సాధనములు 

త మోగుణము ను గా కొందటు సన్నా్యాసమనిచెన్సీరి కొందణు 

తగ్గించి, సక్త్వగుణమును వృద్ధింజేయుట యే | సర్వేరద్రియములు విషయముల మిాందికి 
చిత్తమును శుద్ధి జేయుట పలాభి సంధినివదలి పోకుండ నాగిపోవ్రటయని చెనీ రి. లీలతో సాదు 

చేయు. సత్కర్మలవలను _ యోగాభ్యాసము | లనుసహించుటతితిక్ష. విషయములనుంచి పరా 

“వలన, సత్వేగుణము వృద్ధిపొందును. వేదోక్త | వృత్సేమయిన మనస్సును వేదా న్హ్మశవణాదు౪ 
కర్మలు, ఈశ్వరో పాసనులు, ధర్హాచరణములు | యందు నిలుపుట, సమాధానము- శా నము 

మొదలగునవి కర్మలనంఫిడును.. పీనినన్నిటికి | నందు;(గురువులు జెప్పు దానియందు) వ్శ్యా 
చిత్తశుద్ధి పరమ(ప్రయోజనము.కర్మ కాండమం | సము, శ్రద్ధ, జననమరణ (ప్రవాహరాపనుయి 
తయు, ఇవ్విధముగా జ్ఞానోప యోగి, ఉపాస | బవువిధ దుఃఖ సంకలితవుయి, పయికి మేడి 
నల వలన చి త్రెకాగ్య)ము కుదురును. ఇవ | పండువలె నుండు ఈసంసారమును తప్పించు 
న్నియు బహిరంగ సాధనములు. _ ఇవిగాక, | ఫకొనిచోతశమునుపొందవలెనను ఇచ్చ మును 
సాధన చతుష్ట్రయమన(బడు అంతరర్థిగ సాధన తత్వము. ఈ జన్మమందు గాని పూర్వజన్న 
ములు గలవు. అవి, వవియనంగా ౧ నిత్యా ములయందుగాని (క్రోముముగా కొర్మాదుల నను 
నిత్య వస్తువివేకము, న ఇవాముత్రార్థ ఫల ప్లీించి పై జెప్పిన సాధనచతుష్టయ సంప ల్లిని 
భోగ వైరాగ్యము, ప్ర సమాది షట్క నపత్తు, సంపాదించిన పుణ్యాత్మునకు త్ర _త్త్వీజ్ఞానము 
రో ముముతుత్వము. ఆత్మ నిత్యము, తేదతి ' కరతలామలక(ప్రాయము, అతడే (బహ విద్యకు | 

రిక్త మంతయు అనిత్యము అని వివేచన ముఖ్యాధికారి. 
గలుగపలెను, అందువలన, మనలను విశేష. అట్టివా(డు తత్వ్వేజ్ఞానము కలిగి కృతార్లుం 
మా మోహింపషం' చేయునవ 

ణే 
హపింంపం వన్నియు _ | డయియుండు గురుసన్ని ధికిం జేరి, విసీతుడయి, 
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నం, _౨.] ౧ శేవెలాడైగత ము / జాంజా 

క. 

పాఫర్థించి; కావలెననిగురున్షనల్ల ఉపదేశ 

మును బొంది గురూ 

సదిషమార్గము నాశ 
క లవాండు (బవ్యా అ ౧ 

“ యించి, తాను (ప్రత్వగ 

సాధన 'సంపత్లు 

విద్యాధికారి 

భిన్న  సచ్చిదా నంద 
సమరస (బహ్మమని తెలిసికొని, అనుభవ 

మును బొంది, పునజకాన్మ రహితుండయి, 

బ్రహ్మా కై వల్యమును బొందును. పైని జెప్పిన 

సాధనలన్నియు పూర్తిగా? వకజన్మల భ్యములు 

గాకపోవచ్చును. అనేక జన్మములమిా(ద సమ 

కళూడినను తుదకు మోతరూప ఫలముండును. 

"కొన ఒకొొ_క్క-జన్మములో ఏలయినంతవజకు 

సాధింపవలయును. “నహి కల్యాణ కృత్ 

కళ్చిత్ దుగ్గతిం తాతగచ్చతి ” (నాయనా! 

కల్యాణకరములయిన కర్మములః జేసిన వా 

'జెంప్పటికిని దుర్గతికింబోడు.) అను గీ తావాక్య 

మును (౬.,రం) (ప్రమాణముగం చేసికొని, (ప్రతి 

మనుజుడు (ప్రవ ర్గింస వలయును, 

ఘు (జెప్బీన యధికారికకఆత్మావాశే(దష్ట 

వ్యళశతవ్యో వనున్తవ్యో నిది ఛభ్యాసితవ్యస 

(బృనాదారణ్య కోపనినుక్తు ౨-6-౫.) అని, అత్మ 

సామా త్కా రార్భమయి శవణాదులు 

చెప్పబడినవి. (శవణమన:గా ఉపక మోప 

సంపారాది నిబంధనలను,న్యాయములను అని 

సరించి, ఉపనివదథ౯ా విచారము జేయుట, 

ఆ విచారమువలన, ప్రత్యగ భిన్నాద్వితీయ 

౫ ఆత్మను వినవీళను ఆలో చింపవ్యలెన్సు ధ్యానింప 

ఒనలెను, 
శ 

పరమాత్మయందు సర్వో పనిపత్తులకు 'తాత్స 

రమని స్పష్ట్రపడంగలద్దు. మనన మనంగా, ఆ 

పిచారమువలన తేలిన భావమును, యుక్షు 

లతో సయితము నిశ్చయించి, బెల్ల ప్పూడు అను 

చింతనము జేయుట. నిధిధ్యాసనమును రెండు 

విధములుగా: చెప్పిరి. నిధిధ్యాసనమన6గా; 

శ్రవణ మనన పరిపాకము వలనగలుగు జ్ఞాన 

మని కొందభ్రును ధ్యానమని మరికొందటును 

నుడివిరి. జ్ఞానమనిన వారి అభిపా్రాయములో 

బివ్మా సామా త్కారమునకు శ్రవణ మనన 

ములు జాలును ; అనయా ధ్యానరూఫమయిన 

యోగము అనా వశ్యేకము. చెండవవారి య్శఖ్గి 

పాయములో ధ్యాన మావళ్యకము, ధ్యాన 

మనంగా విజాతీయ మగు దేహోది ప్రత్యయ 

ములు మధ్యమధ్య రాకుండ తైలధారవలె 

నుండు సజాతీయాద్వితీయపరమాత్మ (ప్రత్యయ 

పివాహము. ఇది సమాధిలోనికి. చేరును. 

నూటికి కోటికి ఒకరుగా నుండు ఉ శ్లమాధి 

కారికి ధ్యాన మనావళ్యకమయినను,; సా 

మాన్యు లందణకు భ్యానముగూడనవసరము. 

అనేక జన్మముల నుంచి విషయాభిముఖముగ 

పరుశెత్తు స్వభావ మేర్చడియున్న చి త్తవృ త్తికి, 

'యోగసాహాయ్యము ధ్యానములేనిది,ఆ(ప్రవా 

హము కట్టుబడి, ఆత్మాభిముఖమగు స్వభావ 

మేర్చడం జాలదు, 

సమాధి సవికల్సము, నిర్వికల్పము , అని 

శెండు విధములు. _సవికల్పములో, జ్షాతృ 

జ్ఞానాదిలయముగాకుండ, చిత్తవృత్తి అద్వితీ 

9౧౯ 
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ళ్ 

(సం, యం 

ట్ 

యాత్మ వస్తువునందు తదాకారా కారిత 

. మయి నిలిచి, యుం 

సమాది సంకల్పము బు, బె తభావము 
నిర్వికల్పము ద 
ల ఆభాసగ నుండినను, 

అద్వైత వస్తువు భాసిల్లును. నిర్వికల్ప 

- సమాధియందు జ్ఞ'తృజ్ఞానాది వికల్పములు 

సయితము లయము నొంది, అద్వితీ యాత్మ 

వస్తువునందు త డా కా రా శకారితముయిన 

చిత్తవృత్తి పూర్తిగా లీనమయి కలసియుం 

డును. ఇది సుషువ్రిగాదు, సుషువ్హీలో అంత; 

కరణ వృత్తిలేదు. నిర్వికల్ప సమాధిలో ను 

న్నది; ఆసమాధిలో చి _త్సము? నివాత (ప్రదే 

శమునందలి దీపమువళ్కౌ అఖండ చైతన్య 

మాత్రముగా నిలిచిపోవును. అడై ఏత సచ్చి 

దానందా త్మా నుభవము గలుగును, 

నిర్వికల్ప సమాధికి, యమ, నియమాసన 

.పాంణాయామ (పత్యాహార ధారణాభ్యాన 

' .౨సమౌధులని, ఎనిమిది అంగములు గలవు, 

వీని విచారము యోగము” (క్రింద జూడ 
వలయును, - ry 

క వణమాననజనిత 

ధ్యభ్యాసమువలనను 

జ్ఞనమువలోనను సమా 

అద్వితీ యా త్మానుభవ 

ము దృఢమయి అప 

రోకుజ్ఞానము గలిగి 

మోకుముసిద్ధించును,సర్వకర్మలకు సతోగపాన 

నలక్సు, సర్వసాధనములకు మోతు. మందు 

పరిసమా_ప్టీ ఆ మోతుపదవి తుదకు ఆత్మ 

జ్ఞానమువలన కలుగునదయినను ఆ జ్ఞానము 

జానమునకు మెటు 
Cy య 

ళ్ 

| 

కలుగుటకు శ్లగుయోాగ్యత వచ్చువజకు 

అ'నేకమెట్టు ఎక్కు.వలసియున్నది. ఎమ్. ఏ, 

మొదలగు ఉ_ త్రమపరీశులలో ను లీణు౯ండు 

కాంగలందులకు కొన్ని నియత(గంథములు 
మాత్రము జదువవలసియున్నను ఆ(గంథ 

ములు  తెలిసిఫొను యోగ్యత వచ్చుటకు 

అనేక సంవత్సరములు పూర్వము విద్యా 

భ్యాస మవళ్యమయి యున్నది. అట్లు బవ్మా 

జ్ఞానమునకు సయితము బపహాగా పూర్వ 

ప్రయత్నము లవశ్యకములు. ఆధునికులు 

కొంగణు, అత్మ పుణ్యపా పములు లేనివాడు, 

అసంగుండు, సుఖ దుఃఖము లెవ్టియు నంటని 

వాండు, ఈ మొదలగు నాలుగు మూటలు 

విని యోచచదివి యో అంతటితోత త్త జ్ఞానము 

కలిగినదని, కృళతాథుకాలమని సంతోషించి, 

కరో పాసనాదులను నిరసించి వదలివేసి, 

య'భేష్టముగాం, (బవ ర్తించుచున్నారు. ఇది 

తప్పు, అదై (తశ్యాన్ర్రమిట్టు చెప్పియుండలేదు. 

అందలు "'మనుష్యు "లేకశీతిగా (ప్రజ్ఞావంతులు 

గారు. వక్షరీతిగా చి త్తళుద్ధి గలవారునుగారు, 

వారివారి అధికారములకు తగినతర 

గతులు మార్గములు "వేటు వేజుగాొ. 'జెప్పంబడి 

యున్నవి. కర్మ కధికారులు కొంద భు; 

భక్తికి కొొందటు ; మం(తోపాసనలకు మరి 

కొందటు; ధర్మకార్యములకు కొొందటు ; ఎం 

దుకు కానివారు.“జాయస్ట వింయస్వ”” 

తరగతిలో? 

గలరు, . 

'జేరువారు. గొందణు, 
f 

ఇట్లు 
గో 

390 



సం, ౨ 

9 

౧శేవలాడతేము 

3 

కాంతి 

లోకములో వై చిత్యమ్యు , (Diversity) 

మెండు. పూర్వ జన్మ ములనుం చి వచ్చుచున్న 

వాసనా ఛేదములవలన,  సత్వరజి స్త్వమోగు 

ణములయొక్క పాళ్లలో వ్యత్యాసములవలన, 

అంత్కకరణలు నానావిభములు. బు ద్ధుల 

లో భేదములవలన కొందణకు గణిత శా(న్ర్ర 

మందును, కొందణకు 

భాషలయందును,కొం 

దణకు శిల్ప శా న్ర్రమునందును,మరికొంద ఆకు 

భాతీక శాస్ర్రుమునందును; (పవేశము హె 

చ్చుగానుండి వానిలో చేని నభ్యసించ్గినను; 

సరియైన శిత పట్టుబడిన ఊొుడలుతుదకగంద అకు 

బుద్ధివికాస "నె వై దువ్యములు (Culture) వక 

ముగానుండునట్లు, పరమాథ౭౯ా కాములలో 

సయితము కొొందణకు కర్మలయందు, కొం 

దజికు భ్రక్షియందు, మరికొందణకు మంత్రో 

పాసనాదులయందు, ఇట్లు పలువిధముల అభి 

రుచిగలిగి, అవి వారలకు పట్టును. అధికార 

తారతీమ్యమును రుచి 'తారతమ్యుమును 

బుచ్చుకొని బవాునూర్ల్షములు జూపంబడినవప్ి. 

వానిలో చేనినిగాని నిరసింపలహాడదు, ఏ 

యొక్కవమారక్షమునయినను భక్తి విశ్వాసముల 

తో నవలంబించి దానికి జెప్పీనట్లు స(క్రమము 

గొ నభ్యసించినయెడల అది చెప్పినఫలము 

నియ్యకపోదు. 'జీనికయినను భ_క్షివిశ్వాస 

ములు (పథానములు. ఏ పేరుతో నై నను;అవ్యా 

జముగా భగనంతునియందు భ_క్షినిగలిగి 

పాటు పడువా(డు. తప్పక నెస్పిటికయినను; 

అధికారుల తారతమ్యము 

౨౨౧ 

116 

అనగా నేజన్మమునకయినను: 'జ్ఞానమార్లము 

సకువచ్చిచేరి కృతాథుకాండగును.ఇట్లు అదై 
3 a 3 

తమునకు సర్భమతళ్ల్గములు, జర్వసాధ నములు, 

వివధ పూజలు, సమ్మతము, ఇ (౫9 గ 

అదై. పతగ్రంభావలి 

[అఆడై ప్రతమయునకు సంబంధించిన గ్రంథములు నం 

స్మృతమునందడును, ఆంధ్రము నందును “వేన వేలుగలను. 

అట్టి (గ్రంథముల నొమములన్నియు నిచట నిచ్చుట 

మాయు దేశము కాదు. ఆయాసంప్రదాయములందు విశే 

గ్రుంధములును, 'సంస్క్య్చ తొంధ్ర, 

భాపలయందు6 గాంత ౯బీరుం బ్ర తిష్ట గన్న గ్రంథము 

లును, ఈ వినయము సభ్యసింపంగోరువారి కుపయోగ 

కరములు గనుండకె గ్రంథము లును మాత్ర మిందు 

చేర్భా_నయబుడును, ఊపన్గివత్తుల్పు బృవ్మానూ శ్రమలు, 

గీత మొదలగునవి దై షతౌదై ఏత విళిష్టాదై్వైశౌది మతే 

మల వారందటు నొప్పినవి గనుక వానిని ఏమళము 

(కిందను ప్ర ప్రత్యేకముగా +శుదావారింపలేదు, ఆయా 

గ,౦థములే 

నముగా వాడంబడు 

నుతములను గురించి విడిగా వొ వాయంబడీన గ్ర 

ఉఊదావాొరింపయబడును.] 

సంస్కృతే Waa 
A iy 

గ్రంథము గ వ్ 

మాండూ క(ోపనిసద్' గల న్ 

కారికలే 

ఆ త్తత గీతాభావ్యము 

సూతే భొవ్యతు 

గీ తాభావ్యము 

అపరోజా నుభూతి 

ఉపనివిద్భాస్యము 3 

శంక శాచార్యు:డ 

9 

3” 

3 

ధో! శన, కళ వేశ్న్, సుండ,నమాండూక్య్ళ, ర కే త్తిరీయ, ఐళరేయి, 

ఛాందోగ్య, బృహదా రణ్యుకము లనెడి పదియుపనిషళ్తుల ఘీంద్ను శంక 

రుని భొప్టములు గలవు, శ్వతాళ్వత రూప నిషత్త
ుమీందయాడ నోకభాష్టిము 

కలదు. కాని వానిక ర్హ్యతస్చిమును గుజీంచి పండితులు భిన్నాఖిప్రాయులు, 

» 

చట V 
me పటం = సలా! 



సం అదైర్టతీము (సం, ౨, 

గంథము' ౬ కర. నుహావా క్యదర్పణన్లు భారతీ తీద్ధండు 
న కక! ॥ మహావా క్యరత్నా వళి . 3 

కక్న,పృభ (కూర్ర భావ్య టీక రామానందుండు 4 ప్రబోధ చని ద్రోగ్సీదయము కృష్ణ మ్మిశ్రుండం 

న్యాయనిర్ణ యమా (షూ. భా. టీ) ఆనందగిరి అడై్యైతకల్ప'ేనువు ఉమామ హేశ్వరుండు 
కల్పలత 4నూ.క్ఞా.టీ,) మధునూదన సరస్వతి అడై (త కౌస్తుభము భట్టేజీదీ &ీకు (డు 

పంచపౌాడిక(నూభ టీ.) 

భామతి (నూ.భా,టీ.) 

పద పాడాచార్యు(డు 
—_ 

వాచస్పతి మిశ్రుడు 

గీతాభాప్యవి వేచనము ఆనందగిరి 

శంకరభాన్యుమునకు టీక  శంకరానందుండు 
3 మధునూదను (డు 

శం శ్రీధరుండు 

క త్తిరీయోప నివద్ 

' వార్జికము సు లేళ్వ రాచార్యుండు 

దాగరక్తికము ఫ్ర 

అడై (తనిద్ధి మధునూదన సరస్వతి 
ఖండన ఖండ కాద్యము శ్రీవార్ష మహాకవి 

ఆదై (క బ,వా శ్రినీద్ధి = సదాసందయతి 
గౌడ్రైహ్మానందీయము ద్రైహానందు(డు 

చేదాంక పరి ఫొను భర్ష రాజాధ్వరి 
సేర్ధాంత "లేళ సంగ్రవాము అప్పయ్యదీ శ్నీతు లు 

సిద్ధాంత బిందువు మధునూదన సరస్వతి 
క్స్ కిది వైమ్య్మర్మ్య ద్ధి ను రేళ్య రాచార్యుండు 

ట్రువ్లానిద్ధి 0) 
సంత్నెప కారీరకము స కంటు స క్షే జా సర్వజ్ఞా తాచాయ్య లు 

పంచ వళ్ళి విద్యారణ్యుండు ళు 

జీవన్ము క్రివివేకము 3 

అనుభూతి ప, కాళము 99 

వేజాంతపారము 'సదానందరోగి 
వాదుదేవ మననము వాసు చేపయతి ” 
అడైైతామృతము జగన్నా భక వి 

భేదధిక్మా_రము నృనింహో శ్రమి 
జీరాంక సీద్ధాంతముక్తావళి (పకా కానందుండు 
అ 

33 మహో చేవ సరస్వతి 

అదై ్ యతరత్న రకుణము మధునూదన 'సరస్వతి 
అద్వైత రత్న కోళము ఆఖం'డానందుండు 

టు ౦థ్రము 

శంకర నూత భామ్యము  దివాకా బహాదుర్ జగ 

ళా 

కాంకరగీ తా ఫాష్యము వాలను బృన్తాణ్య'స్వామ 

పంచదశి 

వాళిష్ట రామాయణము మడికి సింగన్న కవి 

00 చేంకటరంగన్న కని 
సీ శా రామాంజెనీయము పరళురాను పంతులు 

, లిరగమూా ర్ల 
రాజయోగసారము తరిగొండ వేంకనూంబ 

పాసు చేవమననము న. 

కై వల్యనవనీతము కనుపర్తి వేంకట రామ 

ల విద్యానందనాధులు 

విచారచంద్రోోదయము జ'నార్షన మైతన్యస్వ్యామి 

విచార సాగరము మీ మై, దొర స్వామయ్య 

వృత్తి ప, ఫౌకరము వా, పట్టాభి రామయ్యశర్మ 

పృభోదచం,ద్రో దయను | 

క్షూనవాసీష్టము. 

వాది సుబ్బరాయ కని 
కం. వి లేళలింగకవి 

ముదిగొండ చాగలింగ 

ఆత్ర 
(బై హ్మానంద పృకౌశిక పొష్పాక వేంకట రామయ్య 
భగవద్దీ తా భొవ్యుము చదలవాడ నుందరరాను 
(శంకర, రామానుజ మ ధాప్టది 

a 
భాస్యము లకు తెలుస 
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నం. 9+] ౨విళిస్టా ద్వైతము, 
| 

Vy 

౯౨౨. 

2 విళిష్టాదై వాతము, ¥ 

(శీ రాహకజారాక్యుల వారీ నుతానుసా రము) 

(శ్రీను ద్రామానుజాచార్యులవార్షి మతము 

కూడ అ'డై (తమే కాని యది యొక విధ 

మెన అద్వైతము. విశేషణ యు కమెన 
యా జాన గా 

యె సతముగాన విళిషూ'బె పత మనంబడును. 
రా 6) రా 

ఈ మత(ప్రకారము పర్యబహ్మము విశేషణ 

యు కము. అనంగా గుణములు కలది. 

శంకరాణార్యులనారి ' నుతాను సారము 

(బవ్మాను నిర్లుణము, 

నిర్వి శేషము) జ్ఞ జాసరూ 

సము, రామానజా 

చార్యుల'నారి ముతీ మున (బహ్మాము; సగుణము, 

సవిశేమము, జ్ఞాత. శంకరుని (బ్రహ్మము 

గుణరహితము. రావూనుజుని (బ్రహ్మము 

అనంతేగుణకల్యాణ యు _క్షము, ఆతంజే గరుడ 

వాహను(డు, లతఖ్మీపతి; (శ్రీమబోవిస్లువు, 

* విశిస్లోది నరము శండువిధములు, సేన విశిష్టా 

దై పతమ్సు వైష్ణవ విశిష్టాదై తము, మెొంద్దటి దానికీ 

శ్రీకంథ శివాభార్యునిబే రచింపంబడిన బవ్మా నూఃత్ర 

భామ్యము (ప్రమాణము, శండవ దానికి భూమానుజా 

బార్య కృత భా పాదులు (ప్రమాణములు (శ్రీకంఠుండు 

శంక రాచార్యునళు నమశొలీనుండని శంకరదిగ్వి జయము 

వలన6 జెలియవచ్చుచున్నది. -ఈ*ఎంం౦ండు విధముల విళి 

స్టౌదై పశయులలో (శ్రీరామానుజునిది నిశస వ్యా ప్రిగనల 

దియు, విశేస, నా జయము గలదియు నగుటచే నిచ్చట 

నీయంబడుచున్న ది ఈ ఈ ఇంటికిని త్తత్త్వమందు. భేదము 

లేదు. కాని పరబ్రహ్మము ¢c 

బ్రువ్మాము సగణముు 

నిద్దణము'కాదు 

గ్రద్ద నెకిహాన వాడా ౪ 

“ఎద్దు నెక్కి-నవ్యాణా?ి యన్న విషయనమునమా[క్రము 

వీరుభయులును వో రాభూోరిగం బోరాఢడుచుందురు, | 

శంకరుని (బ్రహ్మము ఫ్రీ పున్నపుంనకము 

కాదు; కాన ానుజుని (బ్రహ్మము మగవాడు, 

సన స్తువె నను, జ్ఞానవిషయ్గము కావలయు 

నన్న సవిశేనము అనంగా గుణయ్యుక్తముగ 

“(కొ న్నిధర్మములు కలదిగ నుండవలయును. 

అట్లులేక గుణళూన్యమైన వస్తువును ఇంది 

యములుగాని మనస్సుగాని (గ్రహించుకుట్లు? 

గుణళూన్యమైన వస్తువున్నదనిగూడ మనము 

"తెలిసీకొనంజూలము. రూపగంభాది ఏరహీత 

మైనందున నది ప్రత్యకు (పమాణమునకు 

లోంబడదు. అనుమానాదిక ములు (పత్యతు 

మునకు సంబంధించినవి గనుక వానికిని లో! 

బడదు. ఇట్లు సర్వ(ప్రమాణములును సవిశేవ్ 

వస్తువులే విషయములుగ గలవిగనుక (ప్రమాణ 

శూన్యమైన నిర్గుణ బ్రవ్మామున్న దని ఎవరును 

చెప్పంజాలరు. 

నిర్గుణ (బహ్మము (ప్రమాణసిద్ధముగాక 

పోయినను ఆ త్మానుభవముచే నెతుంగబడు 

నని చెప్పెదశేమో. అత్మాను భవమైనను 

సవిశేషముగ నుండిన గాని అది జ్ఞానము 

కా(జాలద్య, నే నొకపదార్థము చెతీంగితి నన 

నేమి యర్థము ! దానిగుణభర్మముల నిదమిశ్థ 

మని తెలిసి కొంటిననిగడా ! గుణధర్మములు 

లేని (బ్రహ్మము నెజుంగుట యెట్లు? “(బ్రహ్మ 

మెజిీంగితిని అనిన తోడనే (బ్రహ్మము సగుణ 

మయ్యె ! 
* భామ యంతయు సవిశేవక జ్ఞానమునే 

ఇచ్చునుగాని నిర్విశేషజ్ఞానము సీయ(జాలదు, 

శి 2౨3 ౪ 
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2 విళిష్టాదై వాతము, ¥ 

(శీ రాహకజారాక్యుల వారీ నుతానుసా రము) 

(శ్రీను ద్రామానుజాచార్యులవార్షి మతము 

కూడ అ'డై (తమే కాని యది యొక విధ 

మెన అద్వైతము. విశేషణ యు కమెన 
యా జాన గా 

యె సతముగాన విళిషూ'బె పత మనంబడును. 
రా 6) రా 

ఈ మత(ప్రకారము పర్యబహ్మము విశేషణ 

యు కము. అనంగా గుణములు కలది. 

శంకరాణార్యులనారి ' నుతాను సారము 

(బవ్మాను నిర్లుణము, 

నిర్వి శేషము) జ్ఞ జాసరూ 

సము, రామానజా 

చార్యుల'నారి ముతీ మున (బహ్మాము; సగుణము, 

సవిశేమము, జ్ఞాత. శంకరుని (బ్రహ్మము 

గుణరహితము. రావూనుజుని (బ్రహ్మము 

అనంతేగుణకల్యాణ యు _క్షము, ఆతంజే గరుడ 

వాహను(డు, లతఖ్మీపతి; (శ్రీమబోవిస్లువు, 

* విశిస్లోది నరము శండువిధములు, సేన విశిష్టా 

దై పతమ్సు వైష్ణవ విశిష్టాదై తము, మెొంద్దటి దానికీ 

శ్రీకంథ శివాభార్యునిబే రచింపంబడిన బవ్మా నూఃత్ర 

భామ్యము (ప్రమాణము, శండవ దానికి భూమానుజా 

బార్య కృత భా పాదులు (ప్రమాణములు (శ్రీకంఠుండు 

శంక రాచార్యునళు నమశొలీనుండని శంకరదిగ్వి జయము 

వలన6 జెలియవచ్చుచున్నది. -ఈ*ఎంం౦ండు విధముల విళి 

స్టౌదై పశయులలో (శ్రీరామానుజునిది నిశస వ్యా ప్రిగనల 

దియు, విశేస, నా జయము గలదియు నగుటచే నిచ్చట 

నీయంబడుచున్న ది ఈ ఈ ఇంటికిని త్తత్త్వమందు. భేదము 

లేదు. కాని పరబ్రహ్మము ¢c 

బ్రువ్మాము సగణముు 

నిద్దణము'కాదు 

గ్రద్ద నెకిహాన వాడా ౪ 

“ఎద్దు నెక్కి-నవ్యాణా?ి యన్న విషయనమునమా[క్రము 

వీరుభయులును వో రాభూోరిగం బోరాఢడుచుందురు, | 

శంకరుని (బ్రహ్మము ఫ్రీ పున్నపుంనకము 

కాదు; కాన ానుజుని (బ్రహ్మము మగవాడు, 

సన స్తువె నను, జ్ఞానవిషయ్గము కావలయు 

నన్న సవిశేనము అనంగా గుణయ్యుక్తముగ 

“(కొ న్నిధర్మములు కలదిగ నుండవలయును. 

అట్లులేక గుణళూన్యమైన వస్తువును ఇంది 

యములుగాని మనస్సుగాని (గ్రహించుకుట్లు? 

గుణళూన్యమైన వస్తువున్నదనిగూడ మనము 

"తెలిసీకొనంజూలము. రూపగంభాది ఏరహీత 

మైనందున నది ప్రత్యకు (పమాణమునకు 

లోంబడదు. అనుమానాదిక ములు (పత్యతు 

మునకు సంబంధించినవి గనుక వానికిని లో! 

బడదు. ఇట్లు సర్వ(ప్రమాణములును సవిశేవ్ 

వస్తువులే విషయములుగ గలవిగనుక (ప్రమాణ 

శూన్యమైన నిర్గుణ బ్రవ్మామున్న దని ఎవరును 

చెప్పంజాలరు. 

నిర్గుణ (బహ్మము (ప్రమాణసిద్ధముగాక 

పోయినను ఆ త్మానుభవముచే నెతుంగబడు 

నని చెప్పెదశేమో. అత్మాను భవమైనను 

సవిశేషముగ నుండిన గాని అది జ్ఞానము 

కా(జాలద్య, నే నొకపదార్థము చెతీంగితి నన 

నేమి యర్థము ! దానిగుణభర్మముల నిదమిశ్థ 

మని తెలిసి కొంటిననిగడా ! గుణధర్మములు 

లేని (బ్రహ్మము నెజుంగుట యెట్లు? “(బ్రహ్మ 

మెజిీంగితిని అనిన తోడనే (బ్రహ్మము సగుణ 

మయ్యె ! 
* భామ యంతయు సవిశేవక జ్ఞానమునే 

ఇచ్చునుగాని నిర్విశేషజ్ఞానము సీయ(జాలదు, 

శి 2౨3 ౪ 
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ఇట్టు వ్య జ్ఞా నముగాని, జాతిజ్ఞ *నముగాని 

నవిశేషముగను, సధర్మముగను, ఉండును ; 

నిర్విశేషముగను, విధర్మముగను* ఉండవు. 

వస్తువుల యొక్క గుణ ధర్మములు మనకు 

సృత్యతమునలన _బోధపడవనియు, వాని" 

స త్తొమూ[త్రముఅనంగా 

వ్రత్యతము సనా జ్ఞనిక్రియీ (౨1866206) 
(ట్ర,ము గ ,సీొంపదు 

eo మనము (గహించెద 

మనియు అజై (తీవాదులు చెప్పెదరుగాని 

చానిని (గపీంచుటకు ఏలుబేదు. నలయన 

"వేజు వేటు వస్మువుల గుణధర్మములను వనము 

గహింపలేక నాని యస్తి్వమునే (గ్రహింపం 

గల్లితిమేని అన్ని వస్తువులు మనకొక రీతిగనే 
౧ wen) 

అను పిభీదము తెలియ రాంగూాడదు, అట్లు 

గాక మనకు (పత్యవమువలన అసంఖ్య వస్తు 

వులయొక్క- గుణధర్మ భేదములనుబట్టి వానిని 

చేజు'వేటుగ (గ్రహించు శక్తీ కలుగుచున్నది. 

“'ఘటమున్నది, పటమున్నది' అను జ్ఞానము 

నందు'ఉన్నదిో అను జ్ఞానమే సర్వమైం ఫఘటళత్వ 

సటత్వే జ్ఞానమే చేనియడల నునకు ఘటము, 

పటము ఒక్కొటిగ కనుపడఐలయును. అట్లు 

కనుపడక అవి భీన్న ముగ గానవచ్చుననుట 

అందజకు: 'జెలిసిన విషయమే. వదోగుణ 

ధర్మముచే పదార్థము ఇంద్రియముల నాక 

ర్షింపనిచో ఉానియునికి మనస్సునకుంబెలియు 
శ 

ఇట్లు? స 
గ 

సగుణ న్గ ప్రతి వాదించుటయే 

వేదాంత వాక్యముల (ఉ పనిషద్యా క్యముల) 

శ్ర 

(బ్రహ్మ మున్ను 

* తార్హృర్యము. నిర్గుణ 
శ్రుతులు సగుణబృహ్మే 

మునే ప్రతి పాదించును (బహ్మముయొక్ష్మ సత్తి 

నష్ణుభ బృహ్మమును మా శ్రజ్ఞానము మనకు 
ప్రతిపాదియపను 

కలిగిన యొడల నేమి 

ప్రయోజనము ! (బహ్మేతర పదార్థముల 

యొక్క గుణ దోవములు మనకు తెలియ. 

బాలను, 

నిధియనియు, సర్వదోష రహితమనియు. 

జెలుపుట [శుతుల యభిప్రాయము: అతని 

శేవిధమైన గ్గుణముణి లేవని తెలుపుట [శ్రుతి 

యొక్క. తాత్సర్యముకాదు. పర(బ్రహ్మమంమీ 

జగదుపాదానత్వము; జగన్ని మీ తత్వము, 

సర్వజ్ఞుత; _సర్వశోక్టి యోగము సత్యసంకల్ప 

త్రము, సర్వాధారత "మొదలైన యసంఖ్య 

(బ్రహ్మము మంగళ గుణముల 

కల్యాణ గుణములున్నవని (శ్రుతులు వేయి 

SY 5 ఓరి 

నోళ్ళ ఘూవీించుచున్నవి. కొందణు నిర్లు 

ణం) నిరంజనం, నిమ్మలంకం, నివి) యం, 

శాంతం” (శ్వేత, ౬-౧౯), మొదలెన 
రా 

శ్రుతుల గతియేమి యని అడుగవచ్చును. 

ఇ కి నిరుణ పరములుగా గనంబడినను ' ఇట్టి 
4 7” ఈం 

అమి ళ్ ఇదు 

వాక్యములు వాయమగ్గు గుణములను (బహ 

మందు నిషేధించుచున్న వేగాని, పరమ 

' మంగళ కరములైన గుణములను నిపే.ధించు 

చుండుటలేదు. నిర్షుణుండనంగా గుణశరా 

న్యుండని యర్థము కాదు. అమంగళ శరము 

లైన గుణములు 'లేనివాండని యర్థము. ఇట్లు 

శి 3.94 . 
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నిర్గుణ) సగుణ పర్వములైన వాక్యములను 

సమన్వయింపంగా (బ్రహ్మము నగుణమేయని 

శతి తొత్సర్యమ్ము శేలుచ్చున్నది. (బవ్మాము 

శతి శ్లునస్ఫునకు గోచరము కాదని చెప్పెడి 

వాక్యములకు నర్థము; దానియందు నేగుణ 

ములు లేవనికాదు; ఉన్న గుణము లసంఖ్య 

ములు, వాని అనంత్యమువలన మానవులకోది 

తెలిసి 

బ్రహ్మ ముయొక్క. గుణములన్ని యు నాకు 

కొనుటకు కప్టమెనదని యర్థము. 

డెలిసీన వనుకొను వాండజ్ఞుండుం (బ్రహ్మము 

యొక్క. గుణము లనంతములు, అన్నియు 

నాకుంజెలియుట యసరభవము అని యను 

కొనువా(డు జ్ఞాని. | 

“తత్యమసి' (ఛాందో, ౬-౮-౭.) మొద 

లైన వాక్యముల “శ్రి యర్థృమని (పతిపతు 

లడుగవచ్చును, ఇది నిర్వశేవవ ౫ డ్రా పక్టపరము 

కాదనియు, భేదళూన న్యమైన వకత్వమును 

బోధించుట లేదనియు, ఇందు అనంతమంగళ 

గుణాకరమెన (బహ్మమునకును, అజ్ఞానియె న 

జీవునకును, సామానాధికరణ్యము కలదనియు 

తాత్పర్యము. ఈవాక్యము పర మేళ్వరునకును) 

జీవులకునుగల విశేమ్యవిశేవణ భావమ్డులను 
తెలుపునుగాని జీవ(బ స్లై్మాక్యము తెలుపదు. 

ఒకవస్తువును రెండు (పకారములుగా చెప్పుట 

యే సామానాధికరణ్యమనంబడును.“ఘుటము 

సీలమూ అను వాక్యమునందు, న్లత్వ విజే 

వణ యు క్రమును ఘటత్వ జాతి యు క్షమును 

అగు ఒక పదార్థమే రెండు రూపములుగ 

ta 

ప్రకటిం పంబడినది. దీనిచే సామానాధికరణ్య 

మందురు. కః వాక్యము నీలత్వ మంతయు 

ఘటత్వమనిగాని, భఘుటత్వ మంతయు నీలత్వ 

మనిగాని, ఐక్యభావము బోధ జేయుటలేదు. 

ఘటత్వము వేటు; సీలత్వము వేటు అని ఉన్న. 

గాని ఈ సామూనాధి కరణ్య వాక్యమే ఫాసం 

గదు. విశేష్య విశేవణముల  శెండింటికిని 

భేదము లేదనుకొన్న యెడల “నీలోఘటు?” 

అను వాక్య మెట్లు సిద్ధించును ! అళ్లు “తత్వ 

మసి (అడి నీవు అయివ్రన్నాఛ్రు అను వాక్య 

ముసందలి “తత్ ' అను పదమునకు సము_స్త 

కల్యాణ గుణాత్మకుండగు (బవ్మామనియు 

“త్వలి పదమునకు జీవాత్మ యనియు, “అసి” 

పదమువలన (బహ్మము జీవాంత ర్యామి య 

నియు బోధపడుచున్నది. జీవజడాత్మకమగు 

బ్రహ్మాండము ఫరీరమణయు, (బహ్మము దాని 

కాత్మ యనియు, జీవ (బహ్మములక. నల 

సంబంధమును ఈ వాక్యము తెలుపుచున్న జే 

గాని జీవ బ్రహ్మ ముల ఐక్యమును తెలుపూ 

చుండుట లేదు, ఇక్షు జీవబహ్మ సామానాథి 

కరణ్యవాచకములగు నితర వేదాంత వాక్య 

ముల యర్థముగూడ విశేవ్య ఏశేమణభావ 

సూచకముగ (గహింపవలయు నేకాని తాడా 

త్మ పదములుగ (గ్రహింపలహాడదు. 

“ తత్వమసి* అను దాని కర్ణము “సివ్రు 

వాడవు అయియుస్నావు అని కాదు, 'నీవ్రు 

వాని వాండవు అయియున్నా న్ర' అని, ఆత్మ, 

(జీవాత్మ యు "పరమాత్మయు) జ్ఞానమే యని 
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నంది 

యడ దై తులు చెప్ఫునడి సరిశాధు. అత్మజ్ఞాన 

వంతుండు, జ్ఞానము కలవాడు, జాతే, "తెలిసి 

త్ర శేవలము జ్ఞానము కొనువాండం; క్ష అ కక లిన మును అనుభవించు 

కొనువాండు చాడు. సుఖదుఃఖి 

ములకు నొకపురుషుని 

ఆశ్రయవమావశ్యక మైనట్లు) జ్ఞాూనమునకుంగూడ 

జ్ఞాతయొకండు ఆధార ముండవలెను. అట్లు 

"గాక స్వయం (ప్రకాశమనునది ఆత్మయని 

చెప్పెడు పతీమున స్వయం(ప్రకాశమానమగు 

" దీపముకూడ ఆత్మ'కావలయును. క్షనము 
గ్ జ్ఞాతకు గోచరమగు నన్నమాత్రమున జ్ఞాత 

జాన మే కాంజూలండు, జ్లానమునకుంగల పకా 
ఈ Gy 

శత్ర దానికి జ్ఞాతను బట్టియే వచ్చినది. సుఖ 

దుఃఖ ములవలెనే క్షనము స్వా(శయ మున శే 

(చేనిని అది ఆశ్రయించి యుండునో దానికే) 

ప్రకటమగును. ఇతీరవ స్తువ్రునకు గోచరము 

కాదు. ఇట్టిది స్వతం్యత్రముగాక స్వాశ్రయైక 

తం(త్రమనుట స్పష్నము, జ్ఞాత లేకుండ జ్ఞానము 
| ను a cy 

చేటుగనుండదు. 

బ్రహ్మము కారణమనియు, జగత్రుకార్య | 

మనియు. చెప్పితిరి. ఈ జగత్తు (బహ్మముకం కె 

అన్యమా అనన్యమా?! 

అన్యమని పూర్వపత. 

ము, కాని “ వాచార 

మృ్భణం వికారో నామభేయంమృ త్తి శే ల్యేవ 

సత్యమ్” [ఛాంద్రో.] మొదలయిన యసంఖ్య 

శుుతులవలన చెప్పబడినట్లు కౌర్యమగు జగ 

జగత్తు టబహ్మముకం కె 

వేణూ? ఒకటేనా? 

తునకును, కారణనుగు (బహ్మమునకును అభే 

మే యని విశిస్టాజై వై ప్రతుల సిద్ధాంతము. కాని 

లోకమునందు శార్య 4కొధణములకును, 

బ్రహ్మ జగత్తులకును వస్తువిరోధము "కలదు. 

వీరిగుణములును వేటు వేజు. (బహ సర్వమం 

గళ్ గుణములుకలవా:డు, సర్వజ్ఞుడు. జగత్తు 

అట్టిదికాదు; జడము, ఒకటికారణము, మట్ 

యొకటి కార్యము అయినమెడల "రెండును 

ఒక విధముగ నుండనక్క అ లేడా ? ఇట్టుభిన్న 

ముగంగానవచ్చునవి యొకటియేయని యెట్లు 

చెప్పవచ్చును? అని పూర్వ పతృమురాంగా 

సమాధానము : కార్య కారణములకు నళ 

మే మైనను అవి యొక్క-రూసముగ నుండ 

వలయునన్న నియనుములేదు. ముద్దవలెం 

బడియున్న మట్టికిని ధ్ధానితోం 'జేయంబడిన 

కుండకును రూపభేదమున్నను వస్తుఖేదము 

న్నదా? లేదు. మన్నె కుండయయ్యెనని 

అంద టికు (దెలిసిన విషయ మే. ఒక బేవదత్తుం డో 

జాలత్వ యువ త్వాద్యవస్థల యందు వేటు 

'వేజుగం గానవచ్చును. అప్పుడు బొలుండగు 

చేవదత్తుణు యువకుండగు ేవదత్తునకంక 

భిన్ను6డనిచెప్ప వచ్చునా ?! తంతువులన్ని యు 

గలిసి పటాకారమగును. తంతురూపము, 

పటరూపము ఖిన్నముగం గానవచ్చినను అవి 

యొక్యటియనియే చెప్పవశెనుగాని భిన్న 

మనుటకువీలా? (ప్రాణవాయువు ఒక్కటి 

మొనను శరీరవృ త్తి నిశేషమునుబట్టి ప్రాణా 

పానాది భిన్నరూప కార్భముగ బరిణషిం 

క్రి_౨౭ ° 
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చును. అక బహ్మబునకు జగత్తునకు నభేద 
టి. 

మని యెజ్ల్సుంగునది. విరుద్ధ లతణములు 
ళ్ ॥ (a 

గల మశ్నీకాదుళవలన (శ్రన్యూదులు పుట్టు 

చున్నట్టు: ల్లజ్ఞత్వము, అసుఖత్వముగల చిద 

చిన్ని (శ్రమైన యీాగజత్తు, తద్ద(లకుణ లత్ణ” 

ములుగల సర్వజ్ఞుండును ఆనంద మయు.డును 

అగు (బ హ్మ్ మువలన( బుట్టినదనుటవలన 

విరోధమేమియులేదు. ఇట్లు కారణమగు నొక 
ఉర జ ద్రవ్యము కా ర్యావస్థను జెందునపుడు ఒక 

ప్పుడుకారణమునకు సలతుణావస్థ నుబొందును; 

ఒకప్పుడు విలత ణావస్థను బొందును. 

సరె. సూవత్మచీదచిద్వన్తుశరీరముగల 
బృహ్మము కారణావస్థయనియు, స్థూలచిడ 

చిద్వన్తు ఛరీరముగల 
్రువ్మామునకు దోషము రా 

అంటుకొనను.=(అెహహాము కార్యా 
వస్థయనియు, అందుచే 

కార్యకారణములకు అభేదమనియు చెప్పితిరి. 

జగత్ర్తునందుంగల జడత్వము, 
జీవులుచేయు పాపపుణ్యాదులు, జీవుని అజ్ఞ 
త్రము మొదలయినగణములన్ని యు ఈశ్వ రు 
నకు౧హాడ నున్నవని చెప్పవలెను అని కొం 
దజు చెప్పవచ్చును. కాని యట్టుకాదు, 
మానవుడు బాలు(డుగను, యువకుండుగను, 
అంధుండుగను ఉండును. ఆ లోపములన్ని యు 
ఫరీరమున కేగాని యవియాత్మ నంటున్హా? అశ్లు 
మనమనుభవించు క్షైనసుఖాదులు అత్మశే 
గాని శరీరము నంటవు. ఈవిధముననే చి 

శవ్ష నువులు శరీరముగా గల పర(బ్రహ్మము 

ఆటయిన 
మట్. 

తః ప్ర 

వచ సై అరి అక, ఆం వన నకు కార్య కారణ భాయ వస్టలున్నను, కర్మ 

క్క లోంబడుట, అజ్జత్వము "మొదలయినవి 

బహ్మాశరీరమైన చిద చిద్వస్తుగతములు ; సర్వ 

శీక్షము, పాపరహీితత్యము మొదలై నని 

అంతరాత్మ యైన పరమాత్మ గతములు, ఇవి 

వానిని అంటవు. అని వీనిని అంటవు, ఇదం 

తయు “యస్యపృృథివీ ఛరీరంి ' (బృవా.8.2.39) 

అన్న అంత ర్యామి (బ్రాహ్మణమునందున్న ది. 

గరుడవాహానుండై న నారాయణుంజే పక 

(బ్రహ్మము, చతుర్ముఖ 
బ, వాన పదూపములు 
ళీ ప థీవాటులు (బ్రహ్మ 

కారు. ఆ నారాయణుడు అయిదురూపముల 

తోనుండును. వీనిశే యవస్థలనియుంబేరు:..... 

౧. సరరూసము:...ఇత (జే పర్మబప్యాము; 
పరవాసుజేవుడు, నారాయణుండు, ఇతండు 
ద్యారపాలకులచే రశీతముగణు నె కుంఠథ ను 

నందు శేవశయ్యమై గూర్చుండి యుండును, 
శ్లీభూానీళ లితనిని శేవించుచుందురు. ఈతండు 
శంఖ చక్రగ చా ద్యాయుధములభరించి యుం 
డును. కౌస్తుభాదికములితని నగలు, ఇతని 
యందు అనంత కల్యాణ గుణములుకోలవు. 
ఇతని సభయందు నిత్యముక్ర్తులై న అనంత 
గరుడాదులు ఉందురు, * 
అటా 

గోత్ర త్ర పరోనాను (తీపొద్విభూ తౌ రుముదళు ము 
దాతు పుండరీక వామన ళంకు కర్ణ సర్వే శ్ర సుముఖ 
స్యుపతిష్ట తాది భిర్జి వ్యాయుధభూ హణ పరిజన సరిద దా 
న్వితై వ్రిన్యనగర పాల కై ॥ పరిరకీ లేగీమ చై స్రకోంతా క్ష 
ప్రే చండృప్ర-చండ భ(ద్రసుభ ద్ర జయవి జయ ధాత a 
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మ నా 

ను వు్య్యహరూపము:- (ప్రపం చోత్ప శ్రి త్రి 

మి కేమై పరుడు నాసుదేవ, 

ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధులను నాల్గురోపములను 
ధరించును. ఏరిలో చాసుచేవుని యందు 

మ్గిలిన ముగ్గు రియందుంగల ఆటుగుణములు 

నుండును. 

సంకర ౯) 
యి 

సంకగ్గునికి జ్ఞా నబలములను గుణ 

ములును, (ప్రద్యుమ్ను నక ఐశ్వర్యవీర్యములను 

గుణములును, అనిరుద్ధునకు శక్తి తేజస్సులను 
గుణములును కలవు, 

9. విభవరూాసము :._ ఇందు విష్ణువు 

మత్స్యాది దశావతారముల నెత్తును, , 

రో అంతర్యామి రూసము;._. ఈ రూప 

మున -ఈశ్వరు (డు మానవుల సాదయము 

నందు పడును, యోగులకు. గానవచ్చును. 

జీవాత్మతోం గలిసీయుండును. 

౫ విగ సారావము గుళ్ళలో మాన 

వులచే నిర్మింపబడిన దారు శిలాధాతుమయ 

ములైన (ప్రతిమల యాకారమున నుండునది. 

మని భూపంబడిన పంభావస్థలయందును 

విష్ణువునకు లత్మీచేవి భార్యగా నుండును, 

ఏ థాళ్ళ (ప్రబ్బృతిభిన్వారపాల క. రే ల్వే (శ్రీమద్దివ్యా 

లదే (శీముహామణీమండ సే థర్మాద్యష్ట పాద విరచితే 

సింహాననే "శేస, పర్యం కే దివ్యమంగలవ్మగవా విశిష్ట 

చతుర్భుజ శ్రీభూలీలాస పింత్రః శంఖచ[క్రాది దిన్యా 

యుధో "పీత 8 శ్రీనుత్ కిరీటాది దివ్యభూనణభూషితః 

అనన్దగరుడ విళ్వ కే నాది ఖిర్సి తె్యః సాొవుగానప 

రనై్య్య ర్మ్యుక్కైళ్చానుభూయనూనో జ్ఞూనళకా్టిద్యనన్త 

గుణవిశిప్ట పర బ్రహ్మాపరవాసుజేవాడి వాచ్యోనారా 

యణ౩ ౫” ఇ 

. [(యకీంటద్రమక దీవీక్కొ ననమానతొరము,” 
, 

ఒకప్పుడు వినడు (శ్రీవిశిష్టుండుగ నుండండని 

వకాయానుడు చెప్పినమాట నమ్మ (గూడదు, 

పరబ్రహ్మము చిద్రచిద్వీశిష్ణమ్గు. ఇది విశిస్లా 

డై పతీమునకు మూలాధారమైన ఫిద్ధాంత 

మన్న నూట చదు 
ప,పంచము 
ఆ వరులకు. చెలి సియే 

యున్నది. చిత్తు అనగా జీవులు, అచిత్త 

సంగా జడాత్మకమైన (పపంచమంతేయు నని 

యర్థము. ఈ (పపంచమంతయు నీశ్వరుని శరీర 

మునయు, స ఈశ్వరుండు దీనియంత రాత్మ 

“యనియు ఈశ్వరుండు కారణరూపుండనియు; 

పిపంచము శార్యరూపమనియు; కార్యకార్థ 

ణములకు నఖీేద మైనను రెండు భిన్నములని 

యు, వీనికి విశేషణ విశేవ్యభానము కలద 

నియు? విశిష్టాడై వత్ సిద్ధాంతము. శాంకరుల 

వలె పీరును (బహ్మము సృష్టికీ నుపాదాన 

కారణమని యొప్పు కొనినను, వివర్తోపాదా 

నమును ఒప్పుకొనరు ; 

మును ఒప్పుకోందురు. పాలు పెరుగు మా 

రునుమృి త్తీక సుటముగమారును. ఇదియే పరి 

అశొవుము పాలు, పెరుగునకు ఉపాదానము 

(material), మృత్తిక ఘటమునకు ఉపాదాొ 

నను. అనలా పాలేపెర్తగయ్యెను; మృ త్తిశే 

అంతమా(త్రమున పాలు 

పరిణామెోాపా దాన 

ఘటమయ్యెను. 

——— 

ఠి 

౫ శాంకర దర్శనమునందు “| బెహ్మ్వేరి పదము 

లకు భేదమున్న ను) రామానుజ దర్శనమునం దొ భేదము 

శేదుగాన నిచ్చట “బ్రహ్మము ఈళ్వరుండు? అను పద 

ములు సమానార్థములుగ నుషయో గిం పంబడి నవి. 
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అదై్టతీము (సం, తిం 

జెకుగులకును, మృత్తిక ఫఘటములకును. భేద 

ము లేదనిగాని; అవి సర్వథా యేక్రరూప 

ములే యనిగ్గాని పాలున్ను మృ త్తికయు సత్య 

ములు. పెరుగును ఘటమును అసత్యములు 

అనిగాని చెప్పుటకు వీలులేదు. 

| సత్యమో, యందుండిపుట్టిన పెరుగును అంత 

సత్యమే, మృ త్తికయెంతసత్య మో యందుండి 

వుట్టిన ఘటము అంత సత్యమె. కావున ఈ 

నృవంచమంతయు, నింద లి వ్యాపారములన్ని 

యు, నిందు జీవునకు గల్లుజ్ఞాన మంతీ యు సత్య 

ములేగాని, అసత్యేములు, మిథ్యలుకావు. 

మాయావాదులు ఈ [క్రించ్రియేడు (ప్రశ్న 

లకు దగిన యు త్త 

రములసీయ? జాలరు. 

కావున ఛానిని అంగీ 

కోరించుటకు ఏీలులేదు. (౧) మాయ వేని నా 

శ్రయించి భ్రమకలిగించును ! డాని కాశ్ర 

యమేది? (౨ తిరోధానమననేమి ? (క్ర) 

మాయా స్వరాపమెట్టిది ? (క) అది అనిర్వ 

చనీయమననేమి ? (౫) దానిశేమి (ప్రమా 

ణము] (౬) దాని నివర్తకుడెవఃడు? (౭ 
నివార్యమెద్ది ? ఇంక వీనినిగుజించి కొంనాము 
వివరముగ చర్చింతేము. 

౧ మాయకు నా(శ్రయ మెనండు?? జీవం 

జా? (బవ్మామా? జీవుడనుటకు వీల్లులేదు, 

జీవుడు మాయా నిర్మితుండని యె డె(తులే 

'ెప్పుచున్నందున, కాను. పుట్టించిన వస్తువు 

తనకు (మాయకు) ఆధారమెట్లగును | ? మా 

భా 

మాయా వాదము 

అలగ్రా,హ్యము 

పాశెంత ” 

యకు (బ్రవ్మామే యా(శయమని "చెప్పుట 

కును వీలులేదు. (బహృమ్ము జ్ఞానస్వయాపు(డు, 
స్వయం[ప కాళుండు. జ్ఞానస్వయాసము అజ్ఞాన 

మునకు నాశయ మెట్టు కాగలదు! జ్ఞాన 

ముచే నజ్ఞానము నాశనవముందునని మూయా 

వాదుబే చెప్పుచున్నారు. కావున వమూయకు 

నాభారమే లేదు, దీనికి అ(శ్రయానుపప శ్రి 

యనివేరు. 

౨. తిరోథాన మనంగా) మాయ (బవా 

ముయొక్క_ స్వస్వరూపమును కచ్చి వేయును, 

అని మాయా వాదులు చెప్పెదరు, (బహ్మాము 

జ్ఞాన స్వరూపము, స్వయం 

అని ఒక జై పుచెప్పుచు, మాయా రూపమైన 

అవిద్యదానిని క్రస్పి'వేయునని చెప్పుట పరస్పర 

విరుద్ధము "కాదా? మజియొకదాని'చేం గన్సీ 

వేయ(బడు నడి స్వయం(ప్రకాశ మెట్లగును? 

ప,కాశమునుక్రవ్పీ వేయటయనంగా (ప్రకాళము 
నకు నుత్స_ట్రిలేకుండం జేయుట, లేక యుత్స 
న్న మైన (ప్రకాశమును నశింపంజేయుట. (బ్రహ్మా 
ము స్వయంభు వగుటచే (బవ్మా(ప్రకాశము 

నకు నుత్చత్తిలేదు. కావున (ప్రతిబంధములే దు, 

ఇట్లు బ్రహ్మా విషయమునందు (ప్రకాశతిరో 

భథానమన6గా (ప్రకాశ నాశనము - స్వరూప 

నాశనము _ అనియే యర్థము. ఈదోవము 

నకు తిరోథానానుపప త్తియని'పేరు. 

9 బృ హ్యామునిర్విషయమునిరాశ్రయము 
స్వ(ప్రకాశము. అయినను, స్వాశయదోవము 

(మాయ) వేత _ అనంతాశ్రయము,; అనంత 

(ప్రకాశము 

శికిర్సా i 
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విషయము అయితినని తల్గంచుసని గడా 
మాయావాదులు చప్పుట, ఆ స్వాశయ దో 

వము సరమార్థమా (నిజమా), అతపరమార్థ 

మా (అసత్యమా) | పరమార్థమునుటకు వీలు 

లేదు. అట్లన్న (బ్రహ్మమందు శాశ్వతదో వ 

'మేర్చడును, అపరమార్థము(అసత్యము) అను 

టకును వీలులేదు. అట్లన్నయెడల ఈ అస 

త్య్వత్టదోవ మువరిది? జ్ఞానముదా ! జాత 

( తెలిసికొనువాండు (బహ్హ్మా ముదా? లేక క్టేయ 

ముదా ? "చెప్పవలెను, "జ్ఞునమునందీ దోవ 

ముండంజూలదు. వలయన నిర్గుణ నిర్విశేవ 

జ్ఞానము భేదశళూన్యనునియు, దోవరహిత 

మనియు, మాయావాదులే చెప్పుచున్నారు, 

శుద్ధజ్ఞూనము స్వయంభువు; స్వయం(ప్రకా 

కము. కాన నందు దోవముండదు. రజ్జువు 

మోంద సర్పముయొక్క.. ఆభాస కలిగి మిథ్యా 

జ్ఞానము కలిగినట్లు ఈ శుద్దజ్ఞ'నము మాద 

ఆభాస కలగి మి థ్యాజ్ఞానము పుట్టునన్న 

యెడల మిథ్యాజ్ఞానము; శుద్ధజ్ఞానము కన్న 

'వేజని చెప్పవలెను. అ్టైన నజ్ర్వైతమునకు 

భంగము కలుగును. అనగా శుద్ధజ్ఞా నము, 

మిథ్యాజ్ఞానము అని "రెండు జ్ఞానము లేర్చ 

డును, ఈ శెంటికి భేదము లేదన్న యెడల 

శుద్గజ్ఞానమునకు ననిత్యత్వము, మిథ్యాత్వము 

పా) వ్లీంచి బౌద్ధుల ళూన్యవాద (ప్రసంగము 

వచ్చును. కావున ఈ దోవము జ్ఞానము 

నందు లేదనియే చెప్పవలెను," 

ఇంక జ్ఞాతృజ్లయములందు సీ నోవమున్న 

దని చెప్పుటకును వీలులేదు. ఇట్లని చెప్పు 

టజే నొక దోషమునకు నుజిర్థోముక దోషము: 

దానికి నింకొక దోషము కారణమనిక్షల్సించు 

క్రొనవలసివచ్చును. అందుచే అనాస్థా దోషము 

పా) ప్లించును. ఈ దోపమునకు స్వరూపా 

నుపపత్రియని వేరు. 

(ర) మాయ అనిర్విచనీయ మననేమి ! 

ఏది సత్తుకానో, సదసత్తుకాదోయది అనిర్విచ 

సీయవుని యందురు. తమకు నేది తెలి 

యదో, ఎందున గుణించి తామేమియు( 

జెప్పలేరో యేది అనిర్విచనీయము.. ఇట్లు 

మనకు ెలియనిది, [పమాణ కొటిలోనికి 

రానిది అయిన వస్తువును గుణించి, ఉన్నదని 

చెప్పుట పొసగిన యెడల, వంధ్యాపు(త్రుం 

డును, శశవిశాణమును ఉన్నవని యేల చెప్ప 

రాదు? (ప్రమాణ మార్గమును వదలిన తీరు 

వాత నెవ్షశేమైనను చెప్పవచ్చునుకదా ! ఇది 

అనిరచసీయతానుప ప త్తి, 

(గ) చమవూయయొక్క. యస్తిత్వమునకు 

చేమ్మి (ప్రమాణముకలదు ? మాయావాదులు 

ఈ మాయ అను అజ్ఞాధము ఛా వఠరూపము, 

అభావరూపము కాదు, అని చెప్పెదరు. 

భావర్థూపమైన అజ్ఞానము ఏ (ప్రమాణముల 

వలనను సెద్దింపంజాలదు. 

జొ హై నముయొక్క (పాగభావము. కావున నది 

అభావరూపమని 'లేలునేకాని భావరూపనుని 

అజానమనంగా, 
అ 

3580౧ న 
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_ ఇది (పమాణా 
ళ్ 

యెప్పుడును శేలజూలదు. 

నుపప త్తి, / 

(౬) అజ్ఞానము “చేన్గివలన నివ రంప 

బడును ౫ (౭) నివర్శ కమెద్ది ! ఇచ్చట అజ్ఞాన 

మనంగా “జగత్తుమిథ్య యన్న యజ్ఞానము, 

(బవ్మాస్వరూప సంబంధమైన యజ్ఞానము. 

జ్ఞానమనునది తనంతట తాను స్ఫురించునట్టి 

భావపచార్థము; “నేను అజ్ఞానిని అని అజ్ఞాన 

సమయమందు నాత్మకు. బోధయుండును 

అని శాంకర సిజ్ఞాంతేమును, అజ్ఞానమనంగా 

జ్ఞానము లేమి; అది శేవలము అభావరూప 

ము; జ్ఞానము కలిగినంగాని నాక్షు నజ్ఞానముం 

'జెనని అత్మకు గోచరము, కాదు అని రామా 

నుజ సిద్ధాంతమును అయినందున, నివర్షిక 

నివ_ర్హ (ములను గూర్చి ప్ యిద్ద్ జికిని; 

మిక్కిలి బుద్ధి సూత్మతను శెలుపునట్టి వివా 

దములు జరుగుచుండును, అట్టివాద తాత్సర్య 

మంతయు చేమియన. ఘటము భానవస్తును, 

ఘటము పోవలయునన్న కర్రతోనో, రాయి 

తోనో దానిని పగలంగొట్టినం "బోవునేకాని, 
జ్ఞానమువలన ఘట మిట్టిదని మనకెంత బోధ 

కలిగినను పోజూలదు. అ-ప్లు అజ్ఞానము 

మాయావాదులు చెప్పినట్టు ఛానరూప(ద్రవ్య 

మేయనయెడల, (బవహ్మామును గుజించి మన 

శెంత జ్ఞానము కలిగినను పూర్వమందధ్ధుండిన 

అజ్ఞానము పోజూాలదు, భావరూపము గలది 

గనుక వినాశము. జెందక యాక్లేయుండునే, 
"కావున మాయావాదము ననుసరించినయెడల 

“నివ ర్తక ముండదు? “నివ రి ముండదు. 

ఈ రెండు దోవములకు నిన్నర్హక నివర్త్యానుప 

పత్తులని చళ్లు, ' 

ప్రత్యతముగం గనంబడు (పపంచమం 

తయు అసత్యమనియు, భిమయనియు శంక 
రులు (పతి పాదించిరి, 

దానికీ వ్యతిరేకము?, 

రామానుజులు (ప్రపంచ 

జ్ఞానమంతయు సత్యమే 

యని చెప్పుటయీగాక, నిజముగ _మిధ్యాజ్ఞ 
నము, (భ్రమయని లోకమంతయు తీలంచు 

చున్న, రజ్ఞుసర్ప శు_క్తిరజత, ద్విచంధద్ర, 

స్వప్న, మరుమరీచి కాది భాంతులన్ని యు 

భా9ంత్రులు కావనియు, సత్యజ్ఞ'నములే 

యనియు సిద్ధాంతీకరించియున్నారు ! 

_ పృథ్వి; అప్పు, "తేజస్సు ఈ మూూ:డును 

భిన్నాంశములుగ( గలిసి సమస్త పదార్థము 

లై నవి. అనయా నొకొ.క పదార ర్భమునందు, 

ఇతరపదార్థముల అంశములు కూడనుండును. 

నామ రూపములు వేహైనను అన్ని భూతము 

లును (తిరూపములే. కావున సర్వము సర్వము 
నందు. గానవచ్చును. ఆశ్చర్య మేమి యు 
లేదు. శు క్తి (ముత్యపు చిప్ప) రజతమువలె 
గానవచ్చును. అది నిజమైన రజత జ్లానమే 
కాని మిథ్యాజ్ఞానముకాదు, శు కికయందు, 

రజ తాంశమున్నది. శు ళ్త న్రశోమున్న ది. ఆ 
కాలమందు మన కన్నులు ,రజతాంశమును 
మాత్రము గోహించినవి, శుక్త్య్రంశమును 

రజ్జుసరా ఏది జ్ఞానము 

డే సత్య మె 

3329 
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గిహింపలేదు. కావున రఖత్యమే. కానవచ్చి 
దానిని రజత మనుకొంటిమి. అసత్య రజ 

తము మనకు రజతజ్ఞాసమును ఈయలేదు, 

సత్యరజత మే సత జ్ఞానమును. ఇచ్చినది. 

మిథ్యారజత 'మెస్పుడును రజతజ్ఞాన వయః 

జాలదు. ఇళ్ళే రజ్జుసర్పభ')మ భ్రమ కాదని 

తెలిసికొన వలసినది. 

స్వప్న గతాను భవముకూడ నిజమే, 

స్వప్న మందుాడ, (పతి పా9ణియొక్క 

పాపపుణ్యములి ననుసరించి, భగవంతుండు 

ఆయా పురుషుడా కాలము మూత్ర భునభ 

వించునట్లు సుఖదు? ఖాత్మేక ములగు పదార్థ 

ములను సృజించును, నిదా సమయమున 

పురువుని శరీరము మంచముమిో:ద నే పరుండి 

యుండంగా నాతనికి రాజ్యాభిపే.క మైనట్టును, 

శిరచ్చేద మైనట్టును కోలలు పడునే యష్పుడు 

ఆ చేవాముకూడ నిజమేనా? యని యడుగ( 

బర మేశ్వరుండు అయాత్మకు, స్వప్న సమయ 

మందు వాని కర్శానుసారముగ? నూతన 

ఛర్రీరము నిచ్చి సుఖదుఃఖముల ననుభవింపం 

జేయును, అని (ప్రత్యుత్తరము, మరుమరీచి 

కము (ఎండ మూవులును) ఇస్లు నిజము.మరు 

త్స) 'చేశమునందునెండ లెక్కువ కాంగా నందలి 

పృథ్వీ "తేజస్సులయొక్క. యంశములు లోపించి 

జలముయొక్క_ యంశములు మా(త్రము కాన 

నచ్చును. కాని యవి నిజమైన జలము లే. 

అసత్య జలముల్లుకాను. ఇట్లు మానవునకు 

'నేకాలమం దే జ్ఞానము కలుగునో యది యా 

కాలమందు సత్య మేయని నిశ్చయము. దీనినే 

సత్ ఖ్యాతి పత మందురు. కావున విజ్ఞాన 

మంతయు సత్యమే; పరమార్థతః సత్యమే. 

నిజములో, వ్యావహోారిక్రమనియ్యు ) పాఠనూర్థిక 

మనియు రెండు భేదములు లేవు, 

ఛభవముంతయు పారమార్థిక మే; 

సత్యమే. 

జీవుండొక్కండు కాడు; జీవు బసంఖ్యులు, 

వీవీలికాది మొదలు చతుర్మఖ (బ్రహ్మ పర్యం 

తము నందటునుజీవు లే. 

కర్మ 

ననుసరించి *వేజువేటు చేహముల న్యా 

యింతురు. జీవుడు అణువు, జీవులు, పరమే 

శ్యరుండు వేటు. అగ్నినుండి స్ఫులింగములు 

పుట్టినట్టు ఈజీవములన్లియు (బహ్మామునుండి 

యే పుట్టును గాని వానికి స్వతం_తా_స్రిత్వము 

ఉన్నది. “అహంబుద్ధి య్ జీవత్వము. “నేను 

అన్నజ్ఞానముండుటయే జీవుని లక్షణము. ఈ 

అహంబుద్ధి జీవునకు సర్వదా స ర్వావస్థల 

యందును ఉండును, ముశక్రావస్థయందుంహడ 

ఈ యతుక వినాశము చెందదు. వేణు 

రం[ఢ్రములలో నుండి వెలువడిన వాయువులు 

మూలనుం దొకటియైనను, వజ్జాది పదము 
లచే భిన్న మైనట్టు, విజ్ఞానవంతులైన జీవులు 

మూల్మమునం దొకటియైనను వారివారి కర్మ 

ఛేదములచే వేజు వేటు వారగుదురు, 

" జీవులు అనాదులు. ఒక జీవునికంక్తై నటి 
యొక జీవుండు భిన్నుండు. మోతుమువటకు 

© 

జానాను 
Ey 
నిజమే, _ 

జీవులు 
వారి నారి 
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జీవుడు (ప్రక్యతితోల గలిఫియిండ వలసిన | - కేవల జ్ఞానమెప్పటికి మోతు మాయం 

వాండే, (ప్రక్నతియొక్క (ప్రతి పరమాణువు | జాలదు. (బ్రవ్మాజ్ఞాన మావశ్యకమేకాని చా 

నందును జీవ్రుండుండును. భవాత్సకు (పకృతి నికిజత భక్తిప్రపత్తు లుం 
వః @° 9 మోక్ష మార్గము rs 

యొక వాహనము వంటిది. (పతి జీవాత్ళు ని డవలెను. పరమేశ్వరు 

లోను పరమాత్ముండంత ర్యామిగ నుండును. ! నక్ష నెల్లప్పుడును శేవచేయు చుండినయెడల 

జీవాత్మ శరీరము, పరమాత్మ శరీరి, జడము | నాతనికి దయగలిగి జీవునకు ముక్తివచ్చును, 

నం'బెట్లు పరమాత్మ నిండియుండునోజీవాత్మల ఉపాసనబేన ద జ్ఞానమునకు దృఢతీరాదు, 

యందుఃగూడ నే నిండియుండును, శీనలము వా క్యార్థ జ్ఞానముచే భేదద్భస్థీ నష్ట 

మన శరీరమునందు జీవాత్మ యుండేడు | మై మోతుము (ప్తాష్తించునని చెప్పుటకు 

తావు హృదయము. జీవాత్మ పరమాణు | ఏలులేదు. మహావా క్యా ర్థజ్ఞానము చక్కగ 

రూపమైనను దాని జ్ఞాన మనంతేము, అది | క్రలిగిన పురుషులుకూడ భేదదృష్టి కలవారు 
లకాశమును; కాలమును అతిక్రమించి తాను | గను సుఖదుఃఖములకు లోంబడిన వారుగను 

"తెలిసికొనందలచిన విషయమును వేరుగ కనయడుచున్నారు. (శ్రుతి స్మ ఫ్రతులలోను 

సమిీవీంచునుం (బహ్మజ్ఞానమనంగా (బహ్మముయొక్క- ఉపవా 

జీవులు మూండు విధములుగనుందుగు:._ సనయనియు, నిదిభధ్యాస మనంగా అఖండ 

౧. నిత్యులు : ఏెష్పుడును నిరతిశయా స్మృృతియనియు అందువలన మోశవము (పా 

నందమును అనుభవించుచు, కర్మకుగాని | _ప్పించుననియు.  జెప్పంబడియున్నది. ఇట్లు 

పికృతికిగాని లోంబడరు. పీరు సర్వజ్ఞులు, జ్ఞానమన(గా ధ్యానము: అఖండస్నృతి అని 

నై కుంఠమునందుందురు. అనంతుండు గరు | శెలిసికొననలౌను. దానికి భో కిలో లంకే 

చుడు, వివ్వ క్సేనుండు: మొదలయిన వారిట్ట కలిసినయెడల పర మేశ్వర సామా త్కారము 

వారు. ౧. కలుగును. భక్తి జ్ఞానము లుదయించుటకు 

౨ ముక్షులు : (టవ్మాజ్ఞానభ క్ర (సపత్తు పూర్వసంచిత మెన పాపపుణ్యాది జ్ఞానవిరోధి 

లచే ఈ మహా యుగమునందు ముక్తులైన | కర్మ నిర స్తము కావలయును. అదినిపష్కామ 
వారు. పీరికి సర్వజ్ఞత్వము కలుగును. కర్మ చే నిరస్తమగును. వేద చోదిత మైన కర్మను; 

“వ్ర, బద్దలు ఇ ఇంకను 'సంసారమునందు. నిష్మా-మబుద్ధితో చేసి సంచిత పాపమును 

'నొట్టుకొనుచున్న వారు. అజ్ఞానము వలనను, పో(గొట్టుకొనవలెను, ఇట్లు పాపక్షుయమైన 

కర్మవల్రనను వీరు బద్ధు లు. "ఏరలో "జీవళలు . 

గలరు. వమానవ్హులు కలక ? పశాషదులుకలవు. . 

తరువాత బ్రహ్మ మో మాంస నభ్యసించి, 
| 

| బ్రహ్మ స్వరూపమును తెలిసికొని, దానిని, 
హ్హా చే స్తు 



సం, ౨] = విశిష్టాద్వైతము 
ర్ు రా 

॥ ౯ావ్త్మో 

గ్ర 

ద్యానించుచు, (ప్రేమించును, భజించుచు 

నుండినయెడల మోశృవుబ్బును, కావున 

బంిహ్మసూ(తములందలి, “అభాతో (బ్రహ్మా 

జిళ్టాసా అను (పథమ సూత్రములోని అథ 

శబ్దమునకు కర్మమిమాంసా నంతీరము (బహ్హా 

మోనూంసం జేయవలయునని అర్థము స్పష్ట 

పడుచున్నది. 

మూయావాదులు సాధన చతుష్టయము 

సాధ్యమైన తర్వాత (బహ్మ మోమాంసను 

. జేయవలయునని చెప్పె 
అఆభయనంగా సొధన దరు. శాని పూర్యో 

త్త మోూోమా౦సల 

నెటీంగిన తరువాతగాని నిత్యానిత్య వివేకాది 

సాధన చతుష్టయము సం(పా_వ్రించదు; సాధన 

చతుష్టయమునకు మీమాంసా జ్ఞానమావ 

క్యక్షము, సాధన చతుష్టయమువలన మా 

మాంసా జ్ఞాసముకలుగ చేరదు. మీమాంసా 

జ్ఞానమే సాధనచతుస్టయ మును బుట్టించును. 

భోగమా, యోగనూ, యజ్ఞమా ఉపాసనా, 

బుభుతువా, ముముమువా; అన్న (పశ్నలకు 

మీ మాంసయీ, సదు త్తర మూాయంగలదు. 

సాధన చతుష్టయము ఒక సాధనము, దాని 

వినియోగాదులు తెలిసిఫొనుటకుమోమా"౦స శే 

శరణుంజొచ్చ వలయును. కావున సాధన 

చఛతున్టయము (బ్రవ్మావిధా మాంసకుం బూర్వ 

ముండ వలయునన్న మాట యసంగతము. 

ఉపాసనా బఖలముచే నీశ్వరాను(గ్రహము 

కలిగి జీవుడు ముక్తుండగును. తీనంగా నతడు 

చతుస్థ్రయా నంతరము కదు 

సర్వపాప రహితుండై ? 

0 కర్మ వినర్ణి తం డై; 

జన్మాదిబంధములభు (తెంచుకొని, పునరా 

వృత్తిలేని శొశ్వతపదవికిం బోనవునూ అప్పు 

డతీడు పరమేశ్వరునితో సరూపుండు - 

ఒకరూపముగలవాండు- అగును. కాని అతని. 

త్రో సాయుజ్యము. జెంద (డు. అనంగా. గలిస్తి 

పోండు, ఒక్క జగదుత్స క్తి విషయమైనశ కి 

పర మేశ్వరు నకుంగల మిగిలిన శక 

లన్నియు ము_క్షజీవునకుం గలుగును, కాని 

యతండు పర మేశ్వరునితో నై క్యము జెందండు. 

ముశ్రావస్థలాశంగూడ నతని “ అవాంబుద్ధి సి 

మ్లుక్ష జీవుండు 

తప్ప; 

నేను అను ఎబుక - శాశళ్యతముగనుండును, 

అట్లు లేక యాతని“అహంబుద్ధి పోయి మాయా 

వాదులు చెన్పీనట్లు బ్రతేడు పర మేశ్వరునిలో 
లీనమైపోయిన యెడల స్వరూప నాశమును 

ఆత్మసాశమును జెందును. ఇట్లు ము 

యనంగ నాత్మవినాశమని యర్థము చేయవలసి 

వచ్చును. ఇట్టిముక్రిని ఎవ్వండును కోరండు. 

ముక్మియనయా స్వత్వనాశమని తెలిసినయెడల 

నెవనికిని ను క్సియందు నా'వేత్స కలుగనేరదు, 

కాన్తున ముక్తావస్థలోంగూడ జీవునకు “అహం 
బుద్ధి” లేక * అహంకారము”. ఉండితీరు 

ననియే చెప్పవలెను. దీనినే సార్గూప్యము క్రి 

యందురు. విస్తువుయొక్క రూపము ముక్త 

జీవునకు. (బా ఫీంచును. శంఖ చ(్రాది 

క్ములు లభించును, కాని లమ్మ్మీపతిత్వము 

రాదు! 

స్ 
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నిజ అ'దై(తము (సం, కీ 

విశిషప్టాద్వెతులలో వడకలులు (ఉ త్త కాది 

. వారు తెంక్షళ్లు (దషీణాదినారు) "_ అను 

రెండు శాఖల్సు గలవు. వడకలులు పాదము 

లేనినావాము పెట్టుదురు. "తెంకళ్లు నామము 

క్రింద చాదముధరించెదరు. ఇట్లు బొట్టును 

_ గుజించిన భేదముగాక వీరికి తత్త్వమును 

గుణీంచిన భేదముకలదు, ముక్తినిగాంచు 

టకు మనుష్య (ప్రయత్నము ముఖ్యమా, 

ఈశ్వ రాను[గ్రహము ముఖ్యమా యన్న విష 

యమందు వీరు భిన్నాభి(ప్రాయులగుదురు. 

వడకలులు మర్క-టకికోర న్యాయమును అంగీక 

రింతురు. కోతిపిల్ల తల్లి పొట్లక్రింద ఉండి 
లా ౧౧ ౧౧ రు 

దానిని గట్టిగ బట్టుకొనును, తల్లి యెంత 

యెగిరినను విడువదు. ఇందు విల్ళపక్టైగాని 

తలి పటులేదు.అటు ము కి సం పొదించు కొను 
గం ఈ ౧౧ జూ 

టకు జీవుని సక్టై యెక్కువగ నుండవలెను, 

అప్పు డీశ్వరు. డన్నుగహించును. (ప్రపత్తి 

ముకి మార్గమునకు నొకథత్రోవ. అది జీవుని 

పీయత్న వశము. కర్మయోగ జ్ఞానయోాగ, 

భక్షియోగములచే ముక్తిని సాధింపలేని 

వారికి (ప్రపత్తి మార్గము శరణము అనంగా 

నితరమార్గము లన్నియు కుంఠితేము యి 

నప్పుడు |ప్రపత్తిమార్లనును అవలంబింపవలెను. 

శూద్రులకు నష్టాతరిమం(తము (ప్రణవముతో 
* రు 

చెప్ప(గూడదు.. తేంకళ్లు తెగవారు మ్లార్ణాల 

కికోరన్యాయ మును అంగీకరించిరి. పిల్లి తన 

కూనను నోటితో కజచుకొని. యొత్తుప్రజేశ 

ములకు నెగుకునుః, ఇందు తేలి పళుగాని వీల 
- ౧౧౫౧ ల ౧౧ 

Pp a 

పట్టులేదు. అశ్లే యీశ్వరాను (గ్రహము 

నలన జీవునకు ముక్తి .(ప్రాస్టీంచ వలసిన దే 

గాని, జీవ(పయత్నీ మువలన నంతగం (బయో 

జనములేదు. (పపత్తియే ముక్తి సాధనము, 

“శీవలము కర్మజ్ఞానా దులగు నితరసాధనముల 

వలన (బయోాజనములేదు. వానినా(శ్రయించి 

ము క్రిం బొందినవారులేరు. జీవుడు (ప్రపత్తి 

మార్గమునందుండి సర్వస్వము ఈశ్వరునే శర 

ణుజొచ్చినపుడు ఈశ్వరుండా జీవాత్మను అను 

గహించి వానిని సంపూర్ణ ముగ దనవానిని 

చేసికానును. ఇతరమార్షములు చేతగానపుడు 

పీపత్తిమార్లమును అవలంబించ వలెనన్న 

మాట యంగీకరింపందగినది కాదు. కర్మజ్లాన, 

భ"క్సిమార్గ్షము లందబును అవలంబింప వలసి 

నవే. అప్టాతరీ నుహామం(త్రము (ఓం నమో 

నారాయణాయ) అనునది ఈూ(ద్రులకు( 

గూడ (ప్రణవముతోం జెప్పవలెను. 

॥ [క ల, 

పిశిష్టాదై వత గ్ ౦భావలి 

సంస్కృతము 

గ్ర థను క్రై ర్త 

శ్రీభౌమ్యము రామానుజుడు 

(బహ్మానూతము లమీ (ది భాష్యము) 

గీశాభాస్యాము 3 
వేదాంత వ్పము / 

. or) 

(బ్రవ్మానూతములమీ6ది అఘూభామ్యము) ౯ 
c 

చేందాంత సారము 
r 
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సం. 9.1] కిశు దా దైషతీము . 
థి ఈం 

నావం 

వేదాంత నంగ, హాము 
‘| 9 ఇ? 

గద్య త్రయము ॥ న 

శరణా గత గద్యము ? ఇ 

వై కుంఠగద్యము 5 

శ్రీరంగ గద్యము 

కృత ప్రకాశిక సుదర్శనభట్టు 

గీతాభొవ్యము యామనాణార్యు(డు 

ఉఊపనివ, త్ వ్యాఖ్య రంగరానూను జుండు 

we దో 
యతీంద్ర నత దీపిక శ్రీ నివా సాచార్యుండు 

గతా తాత్పర్య చంద్రిక వేదాంత జేకికుండు 

అఆర్షపంచ కము ఫ్ర 
థు 

త ర్హ (ముక్తా కలాపము 3 

ఆధికరణసా రావళి 93 

శతధూపణి a 

రఘువీరగద్య eh 

నికే పరక ఏ0 

త్రసశ్నామృకము _ ఆంధ్రవూడ్డయు 

సూచనః.బ్ర స్మా శ్రీ చదలవాడ సుందర 

రామశా స్రీ గారిచే. బ్రకటింపంబడుచున్న భ గవద్దీత 

మోది రామాను జఫెమ్యముయొక్క- తెల్యుగు ఫాహోంత 

రీకరణము తప్ప 6విశిస్టాడై ఏతే తత్త్వమును గుతించి 

“కెనుగున (వ్రాయ(బడిన త త్త ష్య గ్రంథము మజియొకటి 

మాకు తెలిసినంత వణ కాం ధ్రమునలేదు, 

బాొనయం దసంఖ్యములు గలవు. వా నిపేళ్ళిట నిచ్చుట 

యనావళ్యక ము, 

డ్ర్రానిడ 

వి. శుదాచె తమా 
థి రూ 

. (శ వల్లిభాచార్యనుకాను సారము) 

వల భమతము - శుదాడె సృతీమను నది- 
౧౧ థి 

గుజరాత్ చేశ్శమునందు వ్యాపించియున్నది. 

వల్ల ఛాచార్యునకు శాంకరా చై ప్రతీమును, 

విశిప్లా'డై (తమున్లు అసమ్ముతము అయినందున 
ఉం రాం శ 

నాతీ(ఢు ఈసిద్దాంతముల ఖండించి శుద్ధా 

డ్ర్వైశమను సిద్ధాంతమును ,స్థాఫ్రిం చెను, 
ఈ కనంబడు (పపంచమంత యు సత్య 

మనియు నదిసూటిగ్యబహ్మ మేయనియు సీతని 

మతము. ఈత నికి మాయావాదముగాని, 

చిదచిత్తు లీశ్వరుని గుణములన్న వాదము 

గాని సమ్ముతములు కావు. (బహ్మ మందు 

మాయవలన (ప్రపంచము కలిగినదన్నతో 

డనే బ్రహ్మము) మాయ యను ద్వైతము 

వచ్చినదిగనుక నది శుద్దాదై పతముకాదనియు, 

విశిప్లాధై (తముకూడి నశ్నే అనంగీ కార్య 
6 ౧ ౧౧ సె 

మనియు ఈయన యభిప్రాయము, (పపంచ 

మందలి చిదచిదాత్మకమంత యు శుద్ద (బ్రహ్మ 
థి 

మేయేనియు, (ప్రపంచమునకును పర(బహ్మాము 
» 

నకును సంపూర్ణ మగు నభేద మనియు చెప్తూ 

టే సీమతమే శుద్దాదై వ్రతమని ఈవుతము 

వారనియదరు, 

ఈ సంప్రదాయము నందు. (బమాణ 

గంథభములు నాలుగు. వేదములు, భగవద్లీత, 

| వ్యాస సూత్రములు, 
ప్రమాణ (గృంథము లు . 
నః భాగవతము, మొదటి 

వమూండు నందణికు సామాన్యములు. చివరది 

యగు భాగవతము వీరికి విశేషము. ఈ 

నాల్ముగు (పమాణములలో ను_త్తరో త్తరములు 

ఫూర్వపూర్వములకు సం చేహానివారకములు, 

అనలా జేదమునందలి సంచేహమును, భగ 

వద్ల్తవలన( దీర్చుకొనవలెను, .భగవద్దీతయం 

353౭ న 
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అ ద్వ్వై గరా తము (సం. 2 

fa 

చలి సం దేహము వ్యాససూ(త్రముల వలనను; 

వ్యానసూ(త్రభుల యందలి సంశయములు 

భాగవతీము వలనను తీర్చుళొనవ లెను, 

గా సందేహ. నివారణమునకు. జివర (ప్రమా 

ణము ఏీరిమతమునందు భాగవతము, వీనికి 

విరోధములుకానియెడల మన్నాది స్ము ఖతులు 

ప్రమాణములు, విరుద్ధముగ _నున్నవన్ని 

యు న(ప్రమాణములే, ఈ నాలుగు (ప్రమాణ 

ములలో (శ్రుతీ వ్యాససూ(త్రములు ఒక కోటి, 

గీతా భాగవతములు మతియొక కోటి. పర 

'మేశ్వరుని రాపమునందు (క్రియా జ జ్ఞ'నవిభేద 

ముచే మూ(డుభేదములు కలిగినవి. క్రియా 

రూపమైన ధర్మమునందు: (ప్రవిష్టుండై న ధర్మి 

యజ్ఞరూపుండు; క్షానరూపమైన ధర్మమునందు 

అన. 

వివిష్టులై నధర్మి' (బ్రహ్మము ; జ్ఞాన క్రియా 

భాయ యునుండు కరృమ్ణుండు. ఈ మూడు రూప 
ములలో కృష్టరూపము (క్రియాజ్ఞానవంతము, 
ఇది విశిష్టరూపము. పై వైని చెప్పబడిన ప్రమాణ 
గగింథములలో మొదటి శెండును యజ జ్ఞ మును, 
బ్ర)వ్మామును (ప్రతిపాదించును. చివర రెండు 
అనగా భగవద్దీతేయు, భాగవతపుళాణమును 

మూ(డవరూపు( డగుకృష్ణుని (పతిపాదించును, 

వేదము కర్మకాండ (ప.తి పాదకము, 
జృహ్మ (ప్రతీపాదకము, అని"రెండు విధములు. 
సంహితా బా)వ్మాణములు క్ర ర్మ(ప్రతింపాదక 
యులు, పూర్వమావమూాంన అంమకు ' సంబంధిం 
చమ శీపనివత్తులు దులు 

వేదము, తనయొక్కయు. నితరులయొక్కం- 

యు నిర్వాహమును " = జేయుటకు సమర్థము 

కాదు. అంతకంకు భాగవత ముతేీ..్గ యు 

కలది. వేదములు కొందజ కే పనికివచ్చును, 

భాగవతమందజికి. బనికివచ్చును. అడి చదివీ 

నందుననే మోనవుండు ముక్షుడగును. వేద 

ము చదివి, దాని అర్థముంగనుంగొని, ఆ (ప్రకా 

రము అనుస్టించినంగాని అందు. జెప్పంబడిన 

ఫలము (ప్రాప్తింప చేరదు, 

పదమూ(డవ శతాబ్బమునందు విష్ణుస్వామి 

యనునొక యోగియుండెను. ఆతని'చేంజెప్ప 

బడిన మతమే వల్ల భాణార్యుల వారిచే ఫ్ 

పింపంబజెనని యానము 

తమునారు చప్పెదరు. 

ఈ మతమునందు పర(బహ్మము మొదట 

నొక్కండే,సజాతీయ విజాతీయ స్వగతభీదము 

లేనివాండు. అట్టి అద్వితీయునకు సద్వితీ 

యుడు, పెక్క్కువుండిగ మారవలయునన్న 

బుద్ధిపుస్టైను. ఇట్లు బుద్ధిపుట్టి యాతడు అంత 

రామి, జీవాత్మ, (ప్రపంచము అన్న (తిగూప 

ములుగ నూశెను.. ఈమూండును, అన్ని నుండి 

విను లింగములు పుట్టినట్టు పుళ్టురు. ఈ 

మూడును ఆతని భాగములు, అంతర్యామి 

మైన పరమాత్మకు సత్తు, చిత్తు, ఆనందము 
అను మూండు ధర్మములును, జీవాత్మకు సత్తు 
'చిత్తులను "రండుధర్మములును, (పపంచమునకు 

నత్తు అను ఒక ధర్మమును. కలవు, ఇట్లంతయు 

| పరమాత్మయే నా మొనను. జీవాత్మ కానందము , 
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లేకుండంజేయుటయు, జగత్తునకు చిత్తు, అనం 

దములు లేకుండం జేయుటయు ఆ (బ్రహ్మము 

యొక... య చింత్య మైన యిచ్చవలన్నే కలిగి 

నది, శుద్ధ(బ్రహ్మమునం దానందము తాండవ 

మాడుచుండును. 

ప్రపంచమున కంతకును ఉపాదానకారణ 

ము (బ్రహ్మమే. (బ్రహ్మమునకంకు వేటుగ 

ఈ (పపంచము కనబడుట అజ్ఞానమునలన. 

బ్రివ్మా ముయొక్క. నిజస్యరాపము తెలియక 

పోవుటయే యిందులకుం గారణము, జీవుండు 

బ్రన్మామే, అతనియంశము, అణువు. ౪ పర 

బహ్మమందు సచ్చిదానందములను మూ(డు 

గుణములుకలవని 'చెప్పితిమి. అందు సద్భాగ 

'మెక్కువగనున్న యెడల ఆనందభాగము దానికి 

నగోచరమగును. అప్పుడు జీవులు, సత్తుచిత్తు 

మా(త్రముగల వారుగ పుట్టుదురు.ఇ'క్లే జగత్తు 

పుట్టునని యెటుంగునది. 

తత్త(దీపమను (గంథమునందు; వల్లభా 

చార్యుడు (బ్రహ్మముయొక్క  లశీణములు 

ఈ (కింది విధముగ జెప్పీనాండు, (బవ్మాము 

సచ్చిదానంద రూపము, వ్యాపక్రము, అన్య 

యము, సర్వశ కిముంతము, స్వతంత్రము; 

' సర్వజ్ఞము, గుణవర్షితము; సజాతీయ విజాతీ 

య స్వగత'దై. త వర్ణితము, సదా సత్వాది 

కము లయిన యసంఖ్యగుణములచే, యు 

ఖ 'సత్య్యాదిగు ణములిట్లు భాగవత (పథను 'స్క.౦ద 

మునందుం 'జెప్పంబడియున్న వి. 66 సత్యం శఛాదం దయా 

+ చూంతి స్త్యాగణసంతోవ అర్థవ।ళమోదను_స్తపఃసాన్యుర 

సర్వధర్మా 

_క్షము, సర్వాథారము, ,ప్రాంపంచిక పదార్థ 
ములకరికు విలశుణము, జగత్తునకు సము 

వోయి నిమి త్త కారణములు, ఒకప్పుడు తేన 

యందుర మించును, ఒకప్పుడు పపంచమునందు 

రమించును. (ప్రకృతియు. బురుషు(డును, 
గాలమును నీతండే. భామయందుంగల సర్వ | 

విభ క్తులచేం జెప్పంబడు సర్వము సాకాత్ 

బ్రహ్మమే. ఇ్షతి(డు సర్వ పడార్భములయందు 

నుండును. ఈతనియందు సర్వపదార్థములు 

నుండును. ఇట్లు (బ్రహ్మము సర్వవస్తువుల 

యెడ నాభారాభేయ భావముకలదియైగూడ 

నావస్తువును స్పృృళింపదు. (బహ్మము, కూట 

స్థము, స్వ నా దానవసరము, నానా వాడాను 

రోధి, అనంతము, సర్వ విరుద్ధ ధర్మములకు 

నా(శ్రయము, యుక్తికి నగోచరము. ఆవిర్భావ 

తిరోభావములచే బహూురూపములను (గహిం 

చి మోహింపం జేయును. సామర్థ్యముచేతే 

నిందియముల కగోచరముగనుండును. ఇందు 

బహ్మామునకు( జెప్పిన ధర్మ ములలో విరుద్ధ 

శ్రయత్యము, యు_క్ష్యగోచర 

తము అను నవి ఈ వల్లభ మతమువారు 

బిహవ్మామునం దారోపిం చునట్టి విశేవగుణ 

తితిషోపరతిః (శుతవ్! జ్ఞా జనం నిర క్తి నై వై శ్వర్యంశార్యం 

"బేవోఒలం స్మృతిః / స్వాతంత్ర్యం. శాళలం శాంతి 

స్టె్యం మౌార్షవమేవచ॥ (పాగల్భ్య్యంస్యశ్రయః 5శీలం సహ 

ఓజోబలో భగ | గాంభిర్యం స్టెర్యమా _సీక్యం శ్రీ క్త్ర్నా 

సే నహాంకృతిః॥ ఏతేచాన్యేచ. భగవన్ని త్యాయత్ర 

మహాగుక్యాః | ప్రార్థ్యా మనా శ్రమిచ్చద్భిర్న బియంతి 

స్మకర్ష్మి చిక్ | | 

ఫ్రవలా 
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ములు, ఒకటితో నొకటి ఫొనగనట్టి పరస్పర 

విరుద్ద ధర్మములుగూడ (బహ్మామునం_దుండ ధ్ ఈ | | 
వచ్చును. ణి 

ఈ భూమి యొక్క-టియైనను, ఇది సహజ 

విరుదములయిన సర్పమూవీకాదులకు నాశ | 
థ@ 

యమైనట్లు పర(బ్రవ్మాముగూడ  విరుద్ధగుణ 

ముల కా(శయము. ఇట్లు విరుద్ధ ధర్మము 

లొక పదార్గమునందుండవచ్చునన్న యద్భుత 
య లొ 

సిద్ధాంతము నొప్పుకొనినందున వల్ల భాభా 

ర్యున కుపనిషత్తులలోని దై (తాడై (త వా 

క్యములన్ని యు సమన్వయించుటకు నుపాయ 

ము దొరశెను. (బ్రహ్మము య్యుక్తిగోచరు(డు 

కొడు, అగమ్యు(డు, ఇచ్చట యు కియన[గా 

లౌొకికయు కి యని యర్థము. యు_క్ష్యగోచర 
త్వము బ్రహ్మమునకు భూమణమేగానిదూవ 
ణముశాదు, (బహ్మము సవా స్రశీర్థుండని చెప్ప. 
బడియున్న ది. వేయితీలలం గలిగియుండుట 

లౌెకికయు క్రికి గోచరమగు విషయముకాదు, 
బహ్మము తత్వత;ఃరూప రహితము. ఇంక 

రూపమెట్లు వచ్చెను? అని (పశ్న రాలా 
రూపములేని వస్తువునకుంహాడ , రూపము 
ఉన్నట్లు కన(బడుటకలదు. మేషాది ర్భహిత్ర 
మైన (ప్రచేశములంద్లు, ఆకాశము సీలవర 
ముగ గానవచ్చును. ఆకాశమునకు తత్వత; 
వర్ణము లేదుగడా! అల్లే యంధ కారము, 
చానికి రూపము లేకపోయినను నల్ల నిదిగ 
మనకు? గాన్పించును. ఆలాగుననే (బ్రహ్మా 
మునకు ర్యూపాదులు లేకపోయినను, 
ఖ్ 

అతి 

గాఢమైన గంఖీరముచేత నది నీలముగం గా 

న్పించును. 

శ్రీ కృష్ణుండు పర(బహ్మము, ఇది (బ్రహ్మ 

ముయొక్క_. యాదిరూపము. ఇది. పోక్ళత 

రూపముగాదు. కేవల దివ్భకాపము. ఇతండే 

పురుపో త్రము(డు. అతని లీలలన్ని యు శాశ్ళ 

తములు. ఇతండు గోలోకమునందు తన భో కో 

లతో లీలావిహారము చేయుచుండును. బందు 

విశాలమైన యరణ్యములుగ ల బృంచావస 

మున్నది. es 

కృష్ణుండు పరమానంద [వియు:డుం సత్య 

భాగ మతని యందలి యానంద భాగమును 

గప్పంగా నాతః డతుర(బహ్మామగును, అతుర 

బ్రహ్మము రెండు విధములు. (1) భక్రులబేం 
బూజింపంబడు కృష్ణపురుపో త్రమాది రూప 
ములు గలది. (2) సచ్చిదానంద నముయము, 

రూపరహితము) కాలమునకు నాకాశమునకు 
నకీతేము, స్వయం (ప్రకాశము, సర్వగుణ 
రహితము, 

జీవుడు ఆరె మునయంత సూతుడు, 
అనంగా అణుస్యరూాపు (డు, అట్టయిన అణు 
స్వరూపుడు చేవావుంతయు నెట్లు వ్యావీంచి 

యిం(దియాది వ్యాపా 

రములం జేయునని 
సంశయము కలుగవచ్చును. కాని జీవుండు 
అణువై నను గంధమువలె వ్యతి రేకవంతుండు. 
అనగా  (దవ్యాపేషతయా  అధికప బేశము 
వ్యావించువానిడు, పువ్పముచిన్న టై నను డాని 

జీవ తత్త్వము 

కకం 
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గంధము చుస్టును ఎంతో, దూ రమువజుకు 
? 

వ్యాపించును. అస్వే జీవుండణువై నను చైతన్య 

గుణమునే. చేహనముంతయు వ్యావీంచి యిం 

దయ న్యాపారము చేయును, అణుత్వము 

ఉన్నను నవ్యాపకత్వ ముండుట యసంభవము 

కాదు. కృష్ణుండు యశోదయొక్ర. యంక 

మునందుండియు సర్వవ్యా వీయైనట్లు జీవం 

డణువయినను వ్యాపకత్వముగల వాండగును. 

జీవుని "రెండవ ధర్మము _ తేజోవంతేమును 

స్రకాశవంతమును అయిన మైతీన్యము. - ఈ 

"తేజస్సు (పొక్ళ తేం ద్రియములకు( గనంబ్బడునది 

"కాదు, 'యోగమునేతను, దివ్యదృష్టి చేతను 

దానిని చూడవచ్చును. జీవుండు కొందటు 

"చెప్పినట్టు పరమేశ్వరుని ఆభాసకా(డు, (ప్రతి 

బింబము కాందు, జీవుడు సామా త్ (బ్రహ్మమే, 

జీవుడు ఆభానగాని (ప్రతి వీంబముగాని 

అగునని చెప్పుటనలన జీవునకు స్వరూపనాశ 

ముగల్లి, జీవన్ము క్రి యనునదియే లేకపోవును. 

ఇట్లు పురుపార్థమున శే భంగము “కలుగును, 

“వకభా దశఛా న వదృశ్య తే జల చంద్ర, 

వత్ ** అని (బ్రహ్మ బిందూప నివత్తునందు 

నున్నందున జీవుడు ఈశ్వరునియొక్కఒ (ప్రతి 

వింబమని మాయావనాదులు చెప్పెదరు, కాని 

యి దృష్టాంతమునకు నానాత్వ మే యర్థము 

కాని (పతి బింబత్వము అర్థముకాదు. అనంగా 

చం(ద్రులవలె జీవులు సెక్కు_లు కలరని యిస్థ 

* నీళ్లలోని చంద్రునివలె ఒక' విభముగను బదివిధ 
ములుగను కనంబడును, 

% 

ముశకాని వారివల్నె ప్రతి బీంబములని యర్థము 
కాదు." యతి 

° తత్వ మస్యాద్మి వాక్యమ్థుల్యవలనను బింబ 

ప్రతి బింబభొవమును (గ్రహించుటకు ' వీలు 

లేదు. ఎందు చేశతననగా నది మహావాక్య 

ముకాొదు. విద్యాజనకత్వము మహావాక్య 

లతీణము. 

జీవులు' రెండు విథములు.,ఒకండు సంసారి 

చెండవవా(డు ము కుడు. శర్రీచేం (ద్రియ 

ములే తానన్న (భమవలన దుఃఖమును 

చెందుచున్నవాండు సంసారి, జ్ఞానోత్స త్తి 

యగువటకు నా(డ'క్లే యుండును, జ్ఞానము 

తోడ వైరాగ్యమును, భక్తియుం గలిగిన 
వాండు ము కుుడగును. ముక్తజీవులలో. మ 

ర్యాబా జీవులనియు: పుష్టిజీవులనియు “రెండు 

విధములు, 

పుష్టి యనగా ఈశ్వేరాను -(గ్రహము. 

ఇది ఫలము వలన వ్యక్త మగును. ఈ 

ఫలము ఐహికముగ 

'నుండవచ్చును. పార 

తా కికమూో నుండవచ్చును. అజ్ఞానమును 

పోయొట్టి ఈశ్వర సామా త్కారముం గలుగ 

జేయునది మహోపుష్టి. +పుష్ట్రీ వలన నాలుగు 

పురుపార్థములను సాధింపనచ్చును. విశోవ 

సుష్ట్రిషలన భక్తీ కుదురును. దీనిని పుష్టిం 

భ_క్రియందురు. 'అది యీశ్వర పా) _ప్రీంగలి 

గించును. ఈ పుష్టి. భా క్సివలలన) మనస్సు ఇతర 

వస్తువులందు. జొరక శేవల విలాశ్వరునిం జేరు 

ఫుష్టి మార్దము 

'శళం న 
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ళ్ 

(నం, నీ 

నరా 

టయే కోరుచుండునుం పుష్టి భక్తి నాలుగు 

విధములు. (౧) (ప్రవావాపుష్టి భ_క్టీ (=) 
మర్యాదా పుసిట్లక్షి” (3) పుసీ పుష్టి భక్తీ, 
(5) శుద పుస్టీభ క్ల, సంసార (ప్రవాహము 

నందు. గొట్టుకొనుచు *అహరి (నేను 
. “మమి (నాది) అని అనుకొను వా రీశ్వర 

పా9ప్రిని గుణించి పోవు మార్గము (ప్రవాహ 
పుస్టి భక్తి, వైరాగ్యము కలిగి ఐహికవివ 
యములనుండి పరావృత్తుండై న జనుంయు, ఈ 

కోర భజన వినుట, ఈశ్వరనామ సంక్షీర్త 
నము చేయుట, మొదలయిన విధమున చేయు 
భ్ మ ర్యాదాపుస్టి భక్షి ఇధివజకే యీ 
శ్యరానుగ్రవాము కలిగియ్గుండి, మరల “పుష్టి 
కలిగి (బ్రహ్మమును గుజించి యంతయు, 

భక్షి వీరు (పయత్నమువేతనే యో భో క్లిని 
సాధింపవళెను. శుద్ధభ_క్రిచేం దన్మయులై 
యొల్లప్పుడును  నీశ్వరభజనయే చేయునట్టు 
పేశేపించునది శుద్ధపుప్టి, భక్ ఇది యీ 
శారాను (గహమువలనం గలుగవలయునేకాని 
పుష్టేపున్షి భా కివలె మానవ (ప్రయత్న మువేం 
బుట్టునది కాదు, ఈశ్వరునికి  ననుుగహ 
మెవని పై వచ్చునో వానికి నాతండిట్టి భక్తి 
కలుగజేయును. అంత నామానవు(డు ఈ 
శ్వరుని గుణించి సంపూర్ణ జ్ఞానము సంపా 
డించును. దీనినే (వేమ భి కియందురు, 
ఇట్టి భక్తికి మూడు తం తెలుండును, (వేమ 

* అన్నక్హీ వ్యమనము, ఈశ్వర _ వ్యస్తనమే 

ముక్తికి గారణముగును. ఇట్టిభ్యక్సి యబ్బిన 
వారు చతుర్విధ.___సొాలోక్య, సామిోాసప్య,; సా 

రూప్య, సాయుజ్య-.-ము క్రులను లత్యుముచే 

యరు, ఎప్పుడును పాంచరా తా్రగమము 
లలో వర్షి ౦పంబడినట్టి, ఈశ్వర నేవయే కోరు 
చుందురు. వహారియందుంగల యధిక భక 

వలన నిట్టి భోక్కు(డు అన్ని వస్తువులను. ఈ 

శ్వర రూపముగనే చూచును, అందువోే 

నన్నిటిని ఈశ్వరునివల నే _వేమించును. "తాను 
గూడ నన్నిటితో న్నైక్యభావము. చెందును, 
ఇట్ట భ్ఞ_కియొక్కఫలము, ఈభ క్థునకు నతయ 
కృష్ణ లీలలుదర్శించి సంతేసించు సౌభాగ్యము 
కలుగుట. ఈ భక్తులు గోవులు, పశువులు? 
పతులు, చెట్లు మొదలయిన రూపములను 

ధరించి కృష్ణునితో లీలలాడుకొనుచుం జౌదరు. 
ఇట్లు పురుషోత్తముని సాంగత్యమునం డెల్ల 
ప్పుడును యానందమును అనుభవించెదరు. 
కృన్ణుండు బృంజావనమునందు నవ తారమె శ్రి 
నప్పు డెట్టియాట లాజెనో యట్టివియే యూ 
లీలలు. ఆ దివ్యబృం డా వనములో. గొందటు 
భక్తులు గోవులయ్యెదరు; కొందటు గోపిక 
లయ్యెదరు. మర్యాదా భక్తులు సాయుజ్య 
ముక్షిం బొందుదురు. కాని పుష్టీభ కలు 
సాయుజ్య ము క్రి నిగోరరు. వారితో సావ్ద్యత 
క్రీడ లాడుటయే కోరుదురు. ఏరందజైను 
గోలోకమునందు నుందురు. నారాయణుం 
డుండు వై కుంఠమునకు టైని ఈ గోలోక్ర 
ముండును, -కావ్రున గోలోకపావి యే పరము 

శధువార్థము. వై కుంఠపా కింక నధికము. 
(కొ. లం 

తరణ " 
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శుద్ధాడై పత ముత గ యఖ్గానళి 

సంస్కృృతమః  , 

గ ంథము కర్త 
లో లాటి 

1 అణుభొస్యమ్ వల్లభాచాక్యు (డు 

బంిస్మానూళరికటమీ6ది భస్మము 

2 త త్వార్థదీపః ) 

తి నుబోథినీ 

జా వళ ధళనున్చు0దము మీ6ధిటీళ 

4 'సకలావార్యమత 

సంహ; శ్రీనివాసుడు 

1 

ర్ శుద్ధాదై తమా ర్త్వైండః గిరిభరుండు 

పమేయ రత్నార్గ్మవః బాలకృష్ణ భట్టు . 

గ్గ గూథార్థ దీపికా థనవతినూరి 

భోగవర దళనున్కంం దాంశగ్షళ 

మైన రాపనంచధగ్టయిమీ ది టీక 

8 నిద్యస్మండనక్ 

9 (వస్థానరత్నార్ష్మవః 

10 సుస్టీమాస్టః 

విథలనాధ దీషీకుండు 

పురుషో త్రముండు 

(ఈ నుతమునుగుటించిన గ్ర౦థములు హీందీఫొవ, 

లాం 'బెక్కులుకలవు, కౌని వాని నానుములిచ్చుట 

వలన ప్రయోజనము లేనందున నిచ్చట నీయ లేదు.) 

(ప్లోజినన్ బుతొనుసారము,) 

ఈతని మతము ఆవిర్భావ తిరో భావాత్న 

కమగు నై (తేమని (BManatistic pan- 

theism) అనిచెప్పవచ్చు ను, ఈ (ప్రపంచ మం 

జలా లా న... 

¥ ఈశనిలే రోజో పట్టణమునందు స్థాంపింసయడిన 

పాఠశాలకు నీదని ద్యాట్థలు మొదలు కవి రివజకు 

వవ్చెడివారు. ఈతడు ౪ తత్త్వ (గరిథము లను రచిం 

శచెను, 
న! 

తయ ఈశ్వర పచార్థముయొక్క , ఆవిర్భావ 

మనియు (Over Flow), మరల సీశ్యరునిలో 

| తిరోభానము (Rerabosrption) పొందుటయే 

పురుషార్థ ము (Final goal of exittence) 

” అనియు సీతని 'తాత్చర్యము. 

ఈశ్య్వరుండు సృష్టికిగర్హు (పతి పదార్థ , 

మునుపుట్టించువాండు,, 

చిచ్చటక్తి 

జడము మొద్దు, ఎట్టుమూర్చిన నట్లు మారునది, 
యె ౧౧ (౧౧ 

అసంఖ్య విధముల మార్పులను జెందునది* 

ఈళంర తత్యము 
వీ 2ఏ కలవా(ండు, 

సాంఖ్యులు ఇప్పుదానిలో (పకృతి పురుషు 

లిక్లేగలరు. * కాని యచ్చట పురుమ(డ్డు 

సాఖీ. (పకృతియీ యంతముం జేయును, 

ఇచ్చట పురుషుండే సర్వనిర్మాణకర్త; (ప్రకృతి 

పురుషుని (ఈశ్వరుని) ఘు చ్చ(పకారము మా 

రును, పురుషుడు కుమ్మర వాని వంటివాడు, 

పకృతి మన్నువంటిది. కుమ్మరివాండు తన 

యివ్షపకారము మంటికి కుండ, చట్టు, మూ 
టు ల్ 

కుడు మొదలయిన రూపముల నిచ్చును, 

అశ్లే యీశ్వరుండు జడమును ( ప్రకృతిని) తన 

యిస్ట్రమువచ్చి నట్లు మార్చి యా(ప్రపంచము 
టె గా 

నిర్మిరాదును. ఇట్లనుటచే ఈశ్వరుండొకండు, 

జడము వేటు అని తీలపయహాడదు. పరమ 

వస్తువు ఈశ్వరుండొక్కండే. 

ఈశ్వరుండొక్కుండే యని'బెప్పితిమి. కాని 

య్ యేకత్వము సంఖ్యాసంబంధ మైనది కా 

దు. వకమను (ఒకటియను) సంఖ్య నైండు) 

అయిదు మొదలయిన అనేకత్య బోధకసంఖ్య 
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లున్నవని సూచించుచుండును. . బ్రిదియు(గాక 
ఈసంఖ్య' భిన్నాంకములచే విభజితము,, ఒకటికి 

సగము అర,ఆరకు సగము శాలు (పావు), ఇట్లే 

యమైహీకమైన యేకసంఖ్య స్వజాతీయ విజాతీయ 

స్వగత భేదములను గలిగియుండును, ఈశ్వరు" 

డింట్టి భేదములు 'లేనివాండు, సృష్టియంతయు 

.నాతేనియందు నన్యభేదము లేక యిమిడియుం 

డును, ఈశ్వరుడు తనకుపుట్టుక లేక యే యన్ని 

పణార్భ ములను పుట్టించును, తనకు. జక్క_(దన 

ములేకయే యన్ని చక్కందనములకు నాధా 

రము; రూపము లేకయే యన్ని రూపములకుం 
గర్తు తనకు జి త్తబుద్ధ్యవాంకారంబులు చేని 

వాండయ్యును, సకలచిశ్రబుద్ధ ్రహంకారాదు 

లకుమూలము, తొనుజ్జేయ పదార్థముగాక 

పోయినను సకల పద్దార్థములనుగొల్బు మా 

నము; పరమసాభ్యము, అగును. ఈశ్వరుండు 

శుద్దజ్ఞానము. (పాపంచక జ్ఞానమునకు నుత్స త్తి 

స్థానము. శుద్ధ తేజస్సు, అన్ని పదార్థములను 

చూచుటకు మనకు సామర్ధ్య. మిచ్చునది. 

పరమ శుభము, శుభముయొక్క. తత్త్వము 

(Principle of goodness) కాని*పాపంచిక' 

శుభముకాదు: ఆ యీశ్వర త_త్త (మూ శుభ 
ముకలదికాొదు, - : చక్కందనము కలదికాదు, 

జ్ఞానముకలదికాదు ; అది శుభమే, చక్క 

దనమే, జ్ఞానమే. ఈయభి ప్రాయము శాంక 

రాదై (తమునందు (బ్రవ్మాము జ్ఞానమేగాని 

జ్ఞానవుతు(డుశాదు అని చెప్పినదానిని పోలి 

యున్నది. “ఈశ్వరునకు . 'మనోవ్యాపారములు 
ళా 

కలవని చెప్ప్యగూడదు. అట్లు చెన్పీన నాతం 

డొకమానవుండని చెప్పుటయే, అతనియోగ్య 

తనుతగ్గించుటయే యగును. “అవాంకారము” 

లేక “అహం ప్రత్యయము” (Self-conceious- 

5658) మానవులకు నావశ్యకముకాని ఈశ్వరు 

నకు కాదు. స్వయముగ (ప్రకాశవంతులు 

కాని వారికి, జూచుటకుంగన్ను లుకొ వలయునే 

"కాని వెలుతురునకు. జూచుటకు. 

గన్ను లుకావలయు నా?ఇ్రందువలన నీశ్య్వరళత్త్వ 

ము చెట్టువలెగాని, 

గాడ. 

గుట్టవలెగాని ముద్దు, 

చట్టు అని తాత్సర్యముకాదు. అది అహాం 

కార అనహంశకారములకు నతీతమని భావము, 

చేతనాచేతములకుగల వైరుధ్యము ఈశ్వర 

తత్త (మందు లేదు. ఆ తత్తమునకుం. గోరికో 

లేదు. మంచి చేయవలెనన్న యత్నములేదు. 

చేటు కోరిక లేకపోవుటకుగారణము దానిలో 

నంతయు నుండుటచే వానికి వెలుపల గోర 

వలసినచేమియులేదు. అది శాంతి, స్థాణుత్వ 

మయము. అది జీవునినలె 

స్వతం్యత్రముకాదు. శరీరమువలెం బరతం|త్ర 

మునుకాదు. ఈశ్వరునకు చేగుణ మారో 

వీంచినను అది యాతనిని పరిచ్భ్చేదునిగాం 

జేయునుగాన నాతనికి గుణములు, ధర్మములు 

ఆరోపింపంాడదు. మన స్సునకు - నేది 

పరిపూర్జుతృప్లి 

| యందునో, యేదియందదో యదియంతయు 

నాతంజే.కాననాతని కీ గుణముకలదని చెప్పుట 

యాతనికా గుణములేదని,సి 

టయే. " 
గా 

ఠః 

చాంతించు 
థి 

వరళో 
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కావును ఈశ(రునకుం గలనని ప్లోటినస్. 
oy ౧౧ 

చెప్పునట్టి (వకత్వ,ళుభిత్వ, శుద్ధజ్ఞానమయత్వ- 

pure thought, శుద్ధ సతాకములను pure 

actuality) ధర్మ ములు/హాడ, ఈశ్వర స్వరూ 

పము వర్ణించుటకు పూర్ణముగ సమర్ధములు 

కావని యాతండే యొవ్పీయున్నా (కు, ఆతండు 

మానవుల వాబ్మనస్సులకు నతీతుండని మా 

త్రము "చెప్పంగలము. నిజము పలుకవలెనన్న 

నతండు కలండనియు మనము చెప్పుటకు వీలు 

లేదు. సత్తు (ఉనికి. 

Existence) అను దానిని మించినవాడు, 

అనగా మానవబుద్ధికి 

ఏలయన నతండు 

సత్ స్వరూప మెట్టు 

తోచునో దానిని మించిన వాడని యర్థము. 

ఈశ్వరుండు పరవుజాతి (Highest abstrac- 

tion) తేక సూవ్మభావముకంకై సూత్ము 

భావము, అనలా పదిగోవులను మాచి యం 

దలి సమాన ధర్మములను గహీంచి, గోత్వ 

మన్న జూతివిశేషము మనోభావసచే నేర్ప అచు 

కొందురు. ఇట్టే గోత్వ, అశ్వత్వః, శునక 

త్యాదులలోని సమాన ధర్మములను తీసికొని 

పశుత్వమను జాతిని కల్చించెదరు. పశుత్వ 

మానవత్యాదులను పోల్చి కలిపి సమానధర్మ 

మును విడదీసి పా9ణిత్వవును జాతిని భావిం 

చెదరు.ఇట్లుపో గా బోగ చివర నేర్పజెడి జాతి 

(లేక భావవిశేషము-Abstraction) ఈశ్వ 

రుండు, కావున, జాతుల కన్నిటికిని జాతీ, 

భావముల కన్నింటికిని భావములోనుంగొనిన 

గాని యీాశ్వర " స్వరూపము * తెలియదు. 

ఇట్లు -మన మనోక్షల్చ్పనవే నన్ని జాతులను; 

అన్ని మినోభావములను తొలంగం దీసిన 
గానీ ఈశ్వర త_త్త (ము "తెలియనేరదు. మా 

నవబుద్ధి యీమెట్టుచేరిన తరువాత శానిని, 

(ఈ మెట్టును) తోసివేసి కశ్వరత త్త (మును 

గూర్చి ధ్యానము (Meditation) మననము 

(Contemplation) చేయవలెను. 

శరుని స్వానుభవముచే నెజు(గ వలసినచే 

గాని బుద్ధిచే నాతని లతుణము నిర్దియింప 

నెంచిన కొలందిని నాతండు బుద్ధికి లోంబడక 

తేప్పించుకొను చుండును, 

సూర్యుని న్గుండి వేలుతురు, అగ్ని నుండీ 

వేడిమి, స్వతిఃసిద్ధముల్న (AXx॥ం౦గ)నుండీ సిద్ధాం 

తములు (0016113109 ఏలాగు స్వభావముగ 

'వలువడినో అశ్సే నిరుపాధికుండు (0801066) 

అగు ఈశ్వరుని నుండి యీ (ప్రపంచ మావ 
ర్భవించు చున్నది. అతండు శుభుడు, తం|డి ; 

ఉండవలయుననియీ 

యాతని తలంపు. కాని యాతనినుండి యుత్ప 

న్నమైన సకల పదార్థములకును అతనియం'దె 

మరల జేరవలయునన్న స్పష్టమైన కోరిక 

యుండ్గును. (ప్రతి పదార్థమును అతనివైపు 

ఆకర్షి ంపంబడును. 

నోరును. జీవభావము పరమార్థము కాదు. 

అనంతుం్ళడై న (Infinite) యీశ్వరుని నుండి 

వచ్చిన జీవుండు నిరుపాధికుంజై న యీశ్యరుని 

జేపిటయీ పరమార్ధము. (ప్రసంచమంపలి 

వ్యాపారములన్నియు నొకటితో నొకటీ అను 

అని పదారముటు 
a థి 

అతీనిని సమిపీంప. 
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కూలముగ (Harmeniously) నుండుటకు. 

గారణ మన్ని ప్రదార్థములును శశ్ళరున్ని జేరం 

బోవ యత్నించుటయే. :, తన యుత్సీ 'త్తి 

స్థానమగు నీశ్వరుని. _ జేరుటకు జ్ఞానము 

(Thought), మననము (Contemplation), 

| స్వయంస్ఫూ_g(IntUtion) అను మార్గములు 

మూ(డు. చూచుట (10 568), తెలిసికొనుట 

(fo perceive), మననము చేయుట (10 601- 

template),సర కర్మలకు (పృయత్న ములకు) 

ఫలము. పురుషూర్థములను సాధించుటకు 

నొందజు జాన (Meditative) మార్లమును, 

కొందజు (Practical) క్రరమార్లమును అవలం 

వించెడరు. రెండుమార్లమ్లులు సమానమైనను 

వానిలో జ్ఞానమార్ష మధికమైెనదని చెప్ప 

వలెను, ఈ మార్షమున త్వరగ సాధ్యమును 

(ఈశ్వరుని జేరవచ్చును. మనన మే(C0ntem-_ 

plation) జీవితే సర్వస్వము (Life itself), 

జీవిత ఫలము (6021 01 life). పశువులకు, 

చెట్లకు, సృష్టిలోని యన్ని పదార్థమిలకు, 

(Perception విజ్ఞానము) కలదు. విజ్ఞానమే 

జీవితిము (118). ఈశ్వరుండుగూడ శుద్ధ విజ్ఞాన 

(చైతన్య) స్వరూపుండే. 
ఖు 

జీవోత్స తికి మూడు మెటు కలవు, 
క. 

౧. మనసు (విజాన 
౧ విజ్ఞాన తత్తే (ము A 
ఎంకో > ము _ Intelligence); 

2 అత్మ (The soul) 3. శరీరము. ఈశ్వరుని 

ఆ :విర్భావములలో మొదటిది విజ్ఞానము. శౌ 

వునస్ఫృవ్టీలో, నిది యన్నిటికంటు గొప్పది. 
శా 

తరువాత వచ్చిన ఆవిర్భావములు (క్రమముగ 

అవరిపూర్ణత (లోసముల) నెళ్కువ ఎక్కువగ 

గలిగియురడును. సృష్టియన లోనే యది యా 

శ్వరుని పరిపూన్షావస్థనుం డి పతనమనియీ 

చెప్పవలెను. ఇట్లు విజ్ఞానరూపమున అవిర్భ 

వించినతోడనే యీశ్వరుండ శుద్ధ విజ్ఞానము, 

విజ్ఞానమయ (ప్రపంచము అను రెండు లేజింగు 

లాయెను. ఇదియే వీవయి (5॥bj666) వివ 

యము (0bject) అను 'భేదమునకుం గార 

ణము. గ 

ఇట్లు ఏకమే వాద్వితీయ ముగనున్న యీళ్వ 

రుడు మొదటి రెండుగ (జై (తముగ) ఎట్టు 
మాళశెనో చెప్పుట దుర్చభము. ఈ యావి 

ర్భావవిధాన మొకవింతు ూాయ(Mistery), 

ఎట్టి యుక్తులచే సాధిం చిన ను ఆయు కో 

లలో లోపముండక పోదు. అణువు 

(00264) లో నుండి ద్వ వ్రణుకము (గి) 

పుట్టినదని చెప్పినయెడల ద్వ్వ్యూణుకము. బీజ 

రూపమున అణువులో నుం జెనని యర్థము. 

కాని యిట్లనుటచే “మొదట అణు వే ద్వ ట్టు 

కము' కొంద టు ఏక్రమును 

(the one) దానితో సమస్తము (the all) 
నకు నైక్యము చెప్పెదరు. కాని ఈశ్వరుండీ 

పిపంచములోని యన్ని పదార్థముల సమూ 

హమని చెప్పినయెడల, ఈశ్వరుండు కొన్ని 

యంశకెలను  కూడంగా వచ్చెడి మొక 

మొత్త మగును, ఎందుండి యివన్ని యు 

బుట్టినవో యట్టి తత్త(ము “ శానేరండు. ఆ 

కాలేదా ! 

ఏళ " 
rm 
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విర్భావమన(గా మూలములో నుండి చీలి 

వచ్చిన అంశమని కొంద అనెదరు. నాని 

యరాశ్వరుండు స్వగత ఛేదములేని? యీకము ; 

తునకలు తునకలుగా భిన్న మగు 

కాదు. 

అంకె 

ఈశ్వరునినుండి సృష్టి పుట్టుటన్సు 

సూర్యునినుండి కిరణములుపుట్టుటత్ో" న్వు అత 

యముగాం ఛాశడి యీటితోను పోల్చి 

దరు, ఒక గిన్నెయందు అతృయజలముకలదు, 

అది ఆ గిన్నెయందు నిమడని కారణమున నెడ 

'తెగక (ప్రవహించుచుండును. అట్టిచే యీ 

జగత్తు. అనంత మైన యిీశ్వరుందే యో రూప 

మున  (ప్రవహించుచుండునని చెప్పెదరు. 

ఈ యుదాహరణము లన్నియు వాగుగనే 

యున్నవి. కాని యివియన్నియు జడ్యప్రపంచ 

మునకు సంబంధించినవి. కావున అజడము 

ఇన తన్యరూపము నయిన శశ్వరుని ఆవిర్భావ 

మును నెట్లుస్పష్టముగ "బెల్బంగలవు! అందుచే 

సీశ్వర తత్త్వమువలెనే) అ విర్భావముకూడ 

అక్టయమే. | 

మనోకల్పనలు (662%) రెండువిధములు. 

౧ జాతీ సంబంధమైనవి, ౨ వ్య కి సంబంధ 

మైనవి. జాతిసంబంధ మైనవానిలో జాతియొక్క_ 

స్వరూపము (Identity),  ఇతరవస్తువులకు 

దానికిగలభేదము (Difference), నిశ్చలత 

(Rest), గమనము (Motion) మొదలైన 

వానిని 'సటించిన యూహలిమిడియుండును. 

జాతీ (Gen6r8) సంబంధమైన కల్పనలన్నియు 

శేవలతత్త సము (Fhe only being) యొక్క 

విళ్గేదములు, వ్యకి, (Spegific) సంబంధ 

మైన * కల్పనలన్ని యు సృష్టసంబంధ మైన 

కల్పనా విభేదస్సులు. ప్రపంటైమునందు గల 
ప్రతి పదార్థమునకును ప్రతిగ మనో ప్రపంచ 

మందు నొక కల్పన ( (1d౭2) యుండును, జాతి 

వాచకములశే గాక వ్య క్తివాచకములకు(_ 

గూడ సంబంధించిన కల్పన లుండును. మను” 

ప్యత్వమునకు సరియైన కల్పనయుండుటయే 

గాక, సాగెటిన్, ప్లేటో, దేవదత్తుడు: యజ్ఞ 

దత్తుడు మొదలయిన వ్య కులకు సరిపోవు 

కల్పన లుండును. ఎన్ని వ్య కుతో అన్ని కల్ప 

నలుకొోలను. మనలో (బతివానికిని వేణు వేణు 

కల్పనలు. కనులయెదుట స్పష్టముగం సస 

వచ్చును. ఈ కల్పన లప్పటి కప్పుడు పోవునవి 

కావు; శాశ్వతమైనవి. 

విజ్ఞాన మునకుం౧పాడ నుత్స త్తిశ కి కలదు 

కాని యది యీశ్యరునిశ క్రికంకుం దక్కువ, 

ఈశ్వరునినుండి విజ్ఞాన నూవిర్భ వించినట్లు, 

ఇ్రందుండి ఆత్మ ఆవిర్భ 
c) ఆత్మత త్రై రము . 

> వించును, విజ్ఞానము 

. నకు స్వతఃసిద్ధజ్ఞానము (Intution) కలదు. 

ఆత్మ కది లేదు, ఆత్మకు చ ర్చాత్మ కజ్ణానము 

(Discursive thought) మాత్రము కలదు. 

ఆత్మ విజ్ఞానమునకంయెం దక్కువగనుక, 

విజ్ఞాన మోశ్వరునిజేర యత్నించునట్లు 

అత్మ విజ్ఞానమునుజేర యత్నించును. ఒక్క 

> యిీాశ్వరుండు (నిరుపాధికుండు - Absolute) 

ఒక్క విజ్ఞానము: ఒక్క విజ్ఞానచంతే మైన, 

+ 95౭ 
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జగత్తు ([ntelligible, wంr1d) ఉన్నట్టు థత్త్వ | 
ము విచారింపగా ఒక్క. యాత్మ యే కలది. 

అదియే యనంఖ్య జీణాత్మలకుం బుట్టినల్లు, 

విశ్వాత్మ యే యిన్ని భిన్న రూపములుగం గాన 

వచ్చును. ఈ ఆత్మకు శెండు ధర్మములు. 

ఒకటి అంతర్విచారము, ఇందుమూలక్రముగ 

నది కల్పనలను (16628), నిరుపాధికుని గను 

'గొనును, లెండవధర్మము తాను ఆవిర్భావ 

పద్ధతిననుసరించి, ఛరీరమును ” పుట్టించుట. 

శరీరము ఆత్మకంచు(దక్కు_వ యోగ్యత కలది. 

అన్ని సపదాగరములకుయబుటిన తొవి న నిర 
థి లు డ్ 

చీతమునకును (AbsAalUte - ఈశ్వరు నకును) 

శా శరీరమునకును చాల 
3, శరీర తత్తే పము లి 

అంతరముకలదు. ఈ 

శ్వరుండు, విజ్ఞానము; అత్మ, శరీరము---ఇది 

కమము,కనుక ఈశ్వరూ. జా చివరను చేహ 

మో చివరను ఉన్నవి. ఈశ్వరునకు నేకత్వ 

ము (అద్వైతము) గుర్తు; చేహమునకు 

నచేకత(ము, అసంఖ్యత్వము గుర్తు, ఈరెం 

డింటికిట్టి భేదమున్నను చేహమునందు స్శ్వ 

రాంశముండక' పోలేదు, శరీరమున్నకు (నామ 

రూపములు (Forms) ఉపలకుణము. ఆకా 

లాలా, 

రము (లేక రూపము) అనునది మసఃకల్పన. | 

విజ్ఞానమునకుజూతివిషయక కల్ప నలును ఆత్మకు 

వ్య క్కి విషయక కల్పనలును ఉన్నట్లు శరీరము 

నకు రూపములు (ఆకారములు) కలవు, వీని 

దాషరా దానికి దనక౦ శె. బై వానితో | 

(విజ్ఞాసాదులతో") సంబంధము కలుగును, 

రూపమే కరీరముయొక్క. నిజస్వరాపమును 

జూపును. వపదార్థముతో శరీరము చేయం 
బడినదో" దానీని జడము చమూపయజూలదు, 

రూపమే వస్తు తత్త్వము; జడద్రవ్యమే వస్తు 

వుయొక్క యత త్ర (ము, జడమెప్పుడును మా 

రుచుండును ; దానికీ నిలుకడ లేదు. అసత్తునకు 

సత్తునకు నడుమునుండునది. శరీర (ప్రపంచము 

తరు వాతళుద్ధ జడము (Matter) వచ్చును. జడ 

మనంగాఅసత్తు (Non - being, అంతు లేని 

చీకటిగుహా. ఇందు జ్ఞానకిర ణములు కొంత 

వబకు([బవేశించును. 

శరీరము జడము, ఒకటికాదు. శరీరమగు 

టకు రూపము జడపదార్థము ఈొరెండును 

కావలయును. జడమునకు రూపము, పరిమా 

ణము (పొడుగు, వెడల్పు మొదలయినవి), 

రంగు మొదలయినవేమియు నుండవు. ఇవ 

న్నియు (నాము రూపమునకుండును. ఇవన్ని 

యు నిరవేశ్ము (Absolute - ఈశ్వరుండు) 

నుండి పుట్టినవియే, జడమును చెప్పునప్పుడు 

ఇదికాదు ఇదికాదు అనియే శౌప్పవలెను, 

పోణులకుంగల చైతన్యమునకు మూలమంత 

యు ఈశ్వరుండును; విజ్ఞానమును అయినం 

దున జడము (పకృతి శక్తి హీనమును, 

మిక్కిలి బీదది, ఐక్యవిరోధి, అసంఖ్య శరీర 

ములకు. గారణము, అసంబద్ధము (incohe- 

20006) అకారరహితము; కురూసి, దుస్వభా 

వముకలది. ఏరిమతమున ఏకత్వము రూప 

ము (F0rm)౧విజ్ఞానము, చక్కందనముమంచి 

గి పకికో౮ా 
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తనము అనునవి పర్యాయ ఫద్దములు. బహూ 

త(ము, జడము, కురూపము; 'చెజుపు అనునవీ 

కూడ పర్యాయ పదములు, 7 

జడముయొక్క కార్యము శరీరము మింద 

నే జరుగునని తలపంగూడదు,. ఇది ఆత్మ? 

మోాందనువిజ్ఞానముమిాందను కొంతపనివేయు 

సు, శరీరము ఆత్మయొక్క (ఫతిబింబము, 

అశు అఆత్మజడమునకంకె నెంత శేష్టమెనది 

యైనను, అది సంపూర్తిగ జడత్వమును వద 

లినదికాదు. చునస్సులో(గూడ జడత్వముం 

డును, అది బహిస్సృష్టినందునలె జడరూప 

ముననుండక విచారరూపమున నుండును. 

ఇంతియకాదు, ఇట్లు మనస్సు (గ్రహించునట్టి 

జడత్వమిట్టిదియన్న యూహయ్మేగాక మన 

స్సునందు జరుగునట్టి యన్ని వ్యాపారముల 

లోను; అన్ని ఆలోచనలలోను జడత్వ మావి 

నాభాన సంబంధము కలిగియుండును. జడాంశ 

మున్న గాని మనస్సునకును, ఈశ్వరునకును 

భేదము కలుగదు. శేవలాడై (త మొక్క. ఈ 

క్వరుని గుతీంచియే చెప్పనగును. విజ్ఞానము 

నకు నేకత్వ మిాయర్థమునందు జెప్పుటకు 

పిలుతేదు. విజ్ఞాన విషయమున ఏకత్వము 

కల్పనా బవాత్వముగ మారును. ఈకల్పన 

లొక్క_. విధముగనుండను. ఒకదానికంకు 

మతియొకటి భిన్నముగనుండును. ఏనికన్ని 

టికిని ఆధార మొక్కటిమైనను ఈకల్పనలు 

(Ideas) వేజు, మన నునస్సునందలి కల్పన 

లకు భౌరికరూపము లేనందుననవి వేలు వేజుని 

చెప్పుటకు వీలులేదంయుశేమో, కాని యవి 

రూపమొ లేక పోయినను వేటు వేజన్న మాట , 

స్వాయంస్ఫూ ర్తిగ మనస్సున తెలియును, 
జడ మనేకమునకు మూలమని యిదివటుశే 

ఛెప్పియున్నాము. “కాన జడ త్యాంశముండినం 

గాని మనస్సులోన నీకల్పనలు పుట్టనేరవని 7 

మనముస్పష్టముగ నూహింపవచ్చును. ఈ 

జై (త సాధనమైన జడ త్వాంశమే "లేక 

పోయినయెడల ఈశ్వరుని అజై (త మునకు 

నెన్నడును (ఒకవిధమైన) భంగము వచ్చి 

యుండదు, 

అత్మ; అటు విజ్ఞ్వైనమునకు నిటు 'చేహము 

నకు నడువునున్న దున దీనికి కెండిటిసాక్కు_ 

కొట్టును; రెండింటి 

యంకేములందుండును. 

ఇట్లు (ప్రపంచము న౦దుండునది యంతకేయు 

నాత్మయం దుండును. అత్మ (ప్రపంచము 

మొక్క. యొకచిన్న (ప్రతిమ. (ప్రపంచమందలీ 

యన్నిశ కులును ఆత్మయందు శేం(ద్రీభవిం 

చును (F06015) అని చెప్పిన జెప్పవచ్చును, 

మన స్స్మృృష్టీయందు తర్కవిధి (అలంధు నీయ 

ముఖాన తర్క శాన్ర్రునియముములు,యు కీ 

Logical necessity) ననుసరించియు, బహి 

స్స అష్టాయందు భాతిక విధి (Physical neces- 

516y) ననుసరించియు వ్యాపారములు జరుగు 

చుండును. ఆత్మయే యాచరణ స్వాతంత్ర 

మునకు (66 711) తావు. దానిని శారీరిక 

భోగములును విజ్ఞానానంద ముళును ఆకర్షి ంచు 

౧ 96౯ క్ష 
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చుండును, అది విజ్ఞానానందమునం టే రమింప 

వచ్చును ; ; లేదా భౌతిక భోగముల" కాశ పడి 

ఫరీరిగనే శాశ్వతమగ -నుండవచ్చును." ఆ 

త్మలు యూండు విధములు. (౧) దివ్యాత్మలు, 

ఎప్పుడు విజ్ఞానానందమునం బే యుండి, యి 

శ్యరుని సమిపీంచువారు (౨) శరీర సౌఖ్య 

ములలో గొంత సేపుచవికొనుచు, మానసి 

'కానందమును గొంత సేపు రుచిచూచుచు, 

' వారికి 

టో 

ఇటు అటు ఉండునటి టి యాత్మలు. కొంతమంచి 

కొంత చెటుపు చేయునట్టి యత్వులు; దయ్య 

ములు, భూతములు మొదలయిన విట్టివి. 

(3) ఎప్పుడు శరీర సౌఖ్యమునే కోరుచు ముద్ర 
మైన శరీరముల నా(శయించునవి, పరమార్థ 

విచారము లేక పుట్టుచుంగిట్టుచు నుండెడి వా 

రిట్టవారు. మొదటి తరగతివారనలా దివ్యా 

త్మలు నిరతిశయానందమును (Supreme 

happiness) అనుభవించు చుందురు. నిర 

తిశయానంద సుఖమనలా సుఖ దుఃఖములకు 

నతీతులై యుండుట, దివ్యవిజ్ఞాన (Divine- 
reason) నియవమముల ననునరించుట, నిరా 

మయుని ధ్యానించుట, వారి, శరీరములు 

శేజోమయములు. అందు భౌతికాంశ్మ మెంత 

మాత్రమును ఉంఢదు. వారు శాశ్వత ముగ 
నుండి పరిపూర్ల తేను(Perfection) చెందియుం ' 

దురు; కావున వారి కెన్నడును మార్పు లేదు* 
స _స్ఫృతి (memory) గాని, ఆశకాని, 

చింతగాని లేదు. ఏలయన మార్పు ఉండ్నం 
గాని అయిపోయిన వానింగూర్చి స సతి, 

“రాంబోవు ఛానింగూర్చియాశ (కోశ్కంఇచ్చ) 

కలుగుటసంభవింపదు. ఈదివ్యాత్మలకు' అహం 

పత్యయము” కూడనుండదు, అవన్నియు 

7 గ్గ 
నిరామయుని భ్యానించుటలోం దల్గననై 

తమ్ము (దాము మర చును, జు తనువు 

తాము మరిచి ఈశ్వరునియందు. దల్లీలమగు 

టయే నిరతిశయానందము. 

అన్ని అత్మలును మొదట దివ్యాళత్మ లే, 

మొదట ఈశ్వరునితో నొక్కటిగానే యుం 

డును. కాని (క్రమముగ నవి ఈశ్వరునినుండి 

విడియై శరీరభారులగును, శరీరథారి ఇయునందు 

నకు శిశు యా జన్మమందలి దుఃఖములే. 

శరీరము వచ్చుట మన యిబ్భాకర్మల ననుస 

రించి వచ్చినదిగాని వేజులేదు. (ప్రతివాడును 

తన గతికి ను త్తరడాతే, వాని గతి వాని శీల 
మును అనుసరిం చియుండును. 

ఇదియుగాక్క, జడమునకుం (సాడ దిన్య 

భావము కలుగంజేయుటకు సాళ్ళ యత్నించి 

నేని జన్మ మెత్తుటకూడ అనిష్టమని ఇెప్పుటకు 
పీలులేదు. తన పని అయినతోడనే అత్మ 

మరల దివ భామమునకు బోవ యత్ని ంప 

వలెను. శరీరముతో సంబంధముగలిగినందున 
ఆత్మకు దనశ_క్రి చాగససగంజెలి సి, వేరు 
విధముగ నుపయోగింపలేని స్వశ కిని ఉప 
యోగింపవచ్చును. 

ఆత్మను పరిశుద్ధము చేని సికొనుట, ఈశ్వరు 
నితో (క్రమముగ రాదా త్ర శ్రీ రము (Assimila- 
tion) చెందుట మూనవ్రులయొక్క. పరమ పురు 

పతిం " 
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షార్థము. "దేవుని చేరుటకు మార్లములు ౫. పాశ్చా త్యాదై ఏతను 
| తిం * 

మూడు: సంగీతము (కళ్ళ, పేమ; (శ En) ఇ ('సైసోజా మఠానుపారము) 

జ్ఞానము. ఏనిని మనాండు మార్గము లనుట సత్ పదార్థ (Substance) మొక్క-టి 

కంశునొక్ష సూర్లమందలి మూడు అంచెలని 

చెప్పవచ్చును. 'సంగీత పాఠకుడు ఇంద్రియ 

జన్యజ్ఞానమునందును, (పేమగల భక్తుడు 

తేన ఆత్మయందును, త్ర త్త సళ్లని యేవిధమైన 

కల్మవములేని యిీాశ్వతునియందును తత్త్వ 

నును వెతుకుచుందురు. ధ్యాన నిదిధ్యాసల 

యానంద మెజింగినవాండు కళా వేమలము 

వదలును. రాజమందిరమును చూచినఖనున 

గలిగిన సంతోవము; రాజును మాచిన 

ప్పుడు మరుపునకు వచ్చును. త్రత్ల (జ్ఞానికి గాన 

వచ్చు నిర్మలమైన చక్కందనము ముందట, 

ఐహీికములై న చక్కందనములును ((పేమసం 

బంధ మైన చక్క_(దనమును వెలవెల బొౌరు 

చుండును. వినాశములేని నిత్య వస్తువుమోంద నే 

చి త్సీమంతయు నిలిపి తత్త్వజ్ఞండు చేహమును, 

నివయ సుఖములను తిరస్కరించును. (తత్త్వ) 

స్మ్ర్రనానందము అని ర్వాచ్యము. ఈ ఆనంద 

ములో నాతండు (ప్రపంచమును మరుచుటయే 

గాక, తనను తానే మరచును! ఈశ్వరుని 

అఖం జై క్యాను భనమునందు నతండు లీనమై 

యదృశ్యుండగును. జీవాత్మయు;పరమాత్మయు 

నై క్యము చందుటయీ, యాత్మ తన దివ్య 

గృహము. చేరుట. * (రలు 

శ 9౫౧ 

యే కలదు. సల్ పదార్థమనలో దానియునీకిః 

(అ_స్పిత్వమునకు) మటీ 
వత్ ప దారము 

థి యొక పదార్థముయొ 

యవేత లేనిది. స్వయంభువు. (Which 

exists in itself). ఇది యిట్టిదని 'తెలిసికొ. 

నుటకు స్వస్వరూప జ్ఞాన మేతేప్ప యన పదార్థ 

క్షనము సహకారి కానేరదు. ఈ సత్తునకు 

సన్యకారణములేదు. 'దినికిడియే కారణము. 

ఇది యనంతేము. అట్లుకానిచో నిది చేశాకా 

లాదులచే (గాని యితేర పడార్థములచేంగాని 

పరిచ్చిన్నముకావలసివచ్చును. కోనియిది 

యపర్కిద్భిన్నము. 

తీయము. అట్టుగాక రెండు స 

ఇదియుక్క_టియే, అదో 

త్ పదా 

ర్భములున్న వనుకొనిన నొకటి రెండవదాని 

యనంత త్త్వమును; రెండవది మొదటి దాని 

యనంత త్త (మును పోంగొట్టును. ఆ రెండును 

అస్వతం(త్రములై సాశే వీశములు (Relativey: 

అగును. సత్తునిరపేతీము., కావున నన్ని 

పదారములకు నాభారముగనుండి,తాను మా ' 

త్రమే నిరాభారముగ నుండును, సత్స దార్డ్య 

ముక్క టియే. 

శబ్ద మొక పర మేశ్వరునకు ననంగా స్వయంభు ' 

ఈ పరిభావమయ దుస తను 

పదార్థమునకుదప్పు ఒకా నొక కారణము 

నుండి పుట్టిన కార్యమునకు జేల్లదు. "కనివున ' 

పర మేశ్వరుండు; స తనంగా పర పాశ్వరు. 



ల్ 

౯9 అ దైర్టతీము 

ళ్ 

(సం, తం 

డనంగా సత్తు. ఈ రెండును ఒక 

యొక్క పర్యాయ పదములు, ౯ 

' ఇతరసాహాయ్య ము వేవ్మీంపక స్వతసి ద్ద 

మన స్తై 
రెం 

పదారము 
థొ 

(ఉనీకి. Existence) గలపదార్థ 

మొక సీ "లైయెనందున,) దానికి సంపూర స్వా 

| తం(త్య్యముగలదు. అనయా డానివ్యాపారము 

లు (నడకలు) స్వనియమితములు. తానేర్చజ 

చుకొనినవేకాని యితరులవచే నియమింప. 

బడినవికావు. స్వాతం క్యనున ౧౮౪ బిచ్చివాని 

వలె సంబంధము లేని స్వేచ్చా విహారమని 

యర్థముకాదు. ఇతరు లెవరును దానిని (వేళే 

పీంపలేదని మాత్రము స్వాతం (త్ర్యమున కర్భ 

మ్. సత్తు బల్ల పుడును తన ధర్మములను బట్టి 

యొకవిధముగ (ప్రవ ర్థించునేగాని, యొకప్పు 

డొక విధముగను మజియొకప్పుడు ' .మతిీ 

యొకవిధముగను. పవిర్షింపబు. (తికాలా 

చాధితమై యొక ఏిధముగనుంకుట దానిస్వ 

భావము; (పకృతి. వ_రులము(౮1r0]8)యొక్క. 

(Radii) 

లన్నియు సమానము నేలయుండును ? అని 

అడిగిన నట్లుండుటయే వ ర్తులము , యొక్క 

స్వభావము, అట్లుండనిచో న 

వీంచు కొనదు అని (ప్రత్యుత్త మిచ్చెదరు. 

అపే సత్తు నిజమైన సత్తుకావల యునన్న 

నదిపూర్ణ స్వాతం (త్యముకలదిగ నుండవలెను. 

వ్యాసములన్ని యు, వ్యాసార్ధము 

సత్తు స్వభావ సిద్ధము, శాశ్వతము. సతర. 

మతములలోని యీశ్వరులవలెన దిపురు వవి కేం 

మముగాసి శ్రీ విశేషముగాని; వ్యక్తి విశేష 

నదివ రులమని 
ఆలి 

శా. 

ముగాను కాజాలదు. అట్లయిన ననదిపరిచ్చిన్న 

(Determined) 'పదార్థమగును. పరిచ్చిన్న 

త్రము సాచేక్షుము ( relative) లైన పెక్కు 

అభావములక్స (negative) తావు. సత్తు 

-స్వయముగ నపరిచ్భిన్న మయ్యును, అసంఖ్య 

ములైన పరిచ్చిన్న సదార్థముల కన్నిటికి నొక 

చెకారణము. సత్తుకు చిత్తము (మనస్సు- 

intellect) గాని, ఇచ్చ (wl) గాని లేదు. 

ఏలయన ఈరెండుండినచో నది యొక 

పురుష విజేషవుగును. మనో వ్యాపారము 

లేనందున సత్తుయొక్క వ్యాపారము బుద్ది 

పూర్వకము an end in view, 

కాదు. ఈశ్వరుండు స్వేచ్చగ, ఇది యిట్లు 

చేయుద మన్న యూహతోంగాక్ర, యిష్టము 

వచ్చినట్లు (ప్రవర్తించునని యొక మతము 
వరి యభిపా9యము.* అట్టుగాక, సత్యము, 

దయ, లోకశేమము మొదలయిన యూ 
పొల. గన్నుల యదుటనుంచుళొని వానికి 

ననుకూలమ్హుగ  నీశ(రు(డు (పవ_ర్డించును 

అని మజియొక మతము వారందరు. ఈ 

చెండు మతములు 

సమ్మతములు గాక 

(with 

స్పెనోజాకు పూర్తిగ 

సిదమెన పధారమును ద్ధమై ప ర్ధ్ గుజించి చెప్పు 

నప్పుడు ఈ ఆరంటిలో మొదటి మతమే 

సత్యమునకు మిక్కిలి సమోపమని యాతని 

యభిప్రాయము. రెండవ పథ్ మవలం 

ల జసూయిట్సు డీకాగె మొదలయిన వార్ము 
రు fr 

§ ప్లేటో సెోదలయిన వారు, 

| కణిత... 



సం. ౨] ౫ పాశ్చా క్యా టై తుము, rE 

బించిన యెడల ఈశ్వరుని వెలుపల సత్యము 

నునది దయ యనునది లోకచేమ మాను 

నదియు, వేజుగ నుండవలెను. "అవి యీ 

శ్వరుని వ్యాపారమునకు (వేరకములుగ 

నుండవలెను. అప్పు డీశ్వరుండు వానికి లోంబ 

డిన వాండగును. వాని యపరిచ్చిన్న త్వము, 

సర్వ శ_క్తిత్వము పోవును. సత్వ, దయాది 

కములయిన నైతిక తత్త్వము లన్నియు 

మానవుడు సత్తుయొక్క-_ స్వభావమునుండి 

గ్రహించి తేన యాచరణకు మార్లదర్శము 

లుగ 'నేర్చజచుకా నెనేగాని, యవి య్లాశ్య | 

రుని యాచరణమునకు వార్ష దర్శకములు 

కా నేరవు అని స్పైనోజా యభిపా9య మైనట్లు 

కానవచ్చుచున్నది, 

సత్తు (ప్రపంచమున కంతేటికిని కారణము. 

ఇచ్చట “కారణ శబ్ద మేయర్గమునందు నుప 

యోగింపంబడినదో  క్షనుంగొనవలయును, 

స త్తే (ఈశ్వరుండె అన్నిటికి. గారణమనియు, 

వి'కారములన్ని యు. గార్యములే యనియు, 

మస్వెనోజూ 'తాత్సర్యము. ఒక పండు అం 

దున్న యె[ర రంగునకును, పాలు అందున్న 

తెలుపు, తీపి పలచ దనములకు నెట్టి కార 

ణమో (ప్రపంచమునకు సీశ్వరుండట్టి కారణ 

మే. తండ్రి కుమారునకు, సూర్యుండు వేడి 

మికి కారణము లేకాని యీశ్వరుండు (ప్రపంచ 

మున కట్టి కారణము అని చెప్పుటకు, వ్లు 

చేదు. వలయన కుమారుడు తం(డినుండి 

పుట్టిన వాంటై నను తండికంటె భిన్నుండుం 

అన్షై వేడిమి, తన జనన స్థానమైన సూర్య 

గృవ్వమునుండి భిన్న మై పోవును. ఇట్లీ రెండు 

విధములైన కార్యకారీణముల్బును భిన్న భిన్న 
సత్తాకములై (వేజువేజు ఉనికి యుండును. 

ప్రపంచమునకును ఈశ్వరునకును గల కార్య 

కుండలకు. > 

గుమ్మరివానిన లను) నగలకు గంసాలివ లెను; 

ఈశ్వరుండు (ప్రపంచమునకు నిమిత్త కారణ 

ముకాండు. ' కుండలకు మట్టినలెను; నగలకు 
బంగారమువలెను అతండు (పపంచమునకు 

ఉపాదాన కారణము (material or imma- 

nent cause), ఈశ్వరుడు మటీయొక పదార్థ 

ముతో (ప్రపంచమును చేసి, దానికి వెలుపల 

గూర్చుండి చిత్రమును జూచుచున్నవాండు 

కొయడూ అతండు (పపంచమునకు నంతి రాత్మ, 
> 

దాని సత్తాకు (పుట్టుకకు, ఉనికికి మూల 

భూతమైన 

తులు అనుకొను నట్లు ఈశ్వరుడు (ప్రపంచ 

మునకు నిర్మాతకాండు; తం డి) కా (డు 

కారణ సంబంధ మిట్టిదికాదు. 

పదార్థము. తై స్తవులుః ద్వ 

అతండు (ప్రపంచమే, శాశ్వతమైన పపం 

చమే, కథ్యరు(డు, (ప్రపంచము అను. పద 

ద్వంశఘమునకు సర్భ మొక్కే, ఈ “రెంటికిని 

ప్రకృతి స్వభానము (Nature) అని అర్థము. 

ఇది కార్యకారణములు రెండును తానే అయి 

యున్నది. (పాణులంద టికి గారణముతా నే, 

కార్భరూపమైన 

తానే. ఇదే శంకర రామానుజ సిద్ధాంతము, 

(పాణికోటి సమూహము 

4 SAS ఠి 
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గారో అద్వైతము 
€ 

(నం. _2. 

సత్తునకు (ఈశ్వకునకుు అనంత మైన ధర్మ 

ములు (గుణములు, విశేషణములు)" కలవు. 

ఇందుం (బ్రత్సిధర్మమకను ౯ ఈశ్వరునియొక్క్ 

స్వభావమును (Essence) ఒక విధముగ 

"దెల్చును, ఈ యనంత్ర ౯ 

ధర్మములలో మనకు-_ 

మానవులకు _ రెండు 

ధర్మములు మా(క్రము 

తెలియును. అవి యెన్వియన చైతన్యము, జడ 

త్వము (చిత్, అచిత్ ), రామానుజావార్యుల 

వారిసంపిదాయముగ(జెప్పవలెనన్న స్పైనో 

సత్తుయొక్క. గుణ 

థర శ్రమాలు 

(Theory of attributes) 

జా యొక్క సత్ఫదార్థము చిదచిద్విళిష్టము. 

జీడము (అచిత్తు) నకు పొడవు, వెడల్పు మొద 

లె నపరిమాణములున్న వి. అందుచే నది యా 

కాశమును కొంతవణకునా[క్రమించును.చిత్తున 

కట్టి పరిమాణములు శేవు. ఇట్లు సత్తు జడపదా 

ర్థముల (దవ్యమునకును చేతన పదార్థముల 

వైతన్యమునకును ఉపాడానకారణము అగు 

చున్నది. చిత్తు అచిత్తు అనునవి పరస్పర విరు 

ద్ధములై న పదార్థములు కావు, ఒక పదార్థ 

మునే మనము (గ్రహించునట్టి రెండు మార్ల 
ములు; ఒక్క పదార్థమునకుంగల భిన్ననామ 

ములు. మనకు. 'దెల్తిసినట్టి యీాసదసత్తు లన. 

బడు రెండు ధర్మనులును చేనికది, సాపేక్ష 

ముగ అనంతము. అనలా చిత్తునటుండనిచ్చి, 

అచిత్తును విచాకించినను, అచిత్తు నటుండ 

నిచ్చి చిత్తును విఛారించినను, అవి అనంత 

ములు? ఒకదానితో నొకటికి సంబంధము 
rn 

నచ్చినప్పు డా రెండును సాంతములే, ఒకడా 

నివే నొకటి పరిచ్చిన్నము. సత్తు ఇట్లు సాంత 

ముగాని, పరిచ్చిన్న ముగాని కానేరదు. దానికి 

వేటు పోటీ లేనందున నడి యెప్పుడును అనం 

తమే, అపరిచ్చిన్న మే. 

ఇచ్చట నొక సంశయము రావచ్చును. 

సై పనోజా సత్సదార్థమపరిచ్చిన్న మని చెప్పీ 

మరల గుణవిశిష్టమని 'చెప్పుచున్నా (డు, గుణ 

ములు కలవాడు పరిచ్చిన్నుండగును గాని 

అపరిచ్చిన్ను( డెట్లగును? కావున మహ్రైనోజూ 

యొక్క. దేవుడు నిక్షుణుండని చెప్పవలెను. 

అనంతగుణములు కలవాండనియు. జెప్ప 

వలెను! ఈ రెండును పరస్సర విరుద్ధములుగ దా 

స్పెనోజా(గంథమందు స్మి పళ్న కుందగిన సమా 

థానము స్పష్టముగం గానరాకపోయినను, 

ఆతని శిష్యులు కొందణిట్లు సమాభథానము 

చెప్పెదరు ;- అపరిచ్చిన్నము; అనంతము; 

అవాజ్మానసగో చరము నయిన సత్తునందు 

ఈగుణములు పారమార్థికముగ _ నివసించి 
యున్న వని యాతేనియభి(ప్రాయముకాదు. ఇవి 

మానవబుద్ధిచే సీశ్వరస్వరూపము (గ్రహించు 

విధములు, ఇవి మానవులచే సీశ్వరునియందు 

నారోవింపంబడిన ధర్మములు, ఇట్లొకరు సమా 

ధానము చెప్పెదరు. ఇది శాంకరముతేమును 

పోలియున్న ది. స్పెనోజూ యీశ్వ్రు6 డపరి 

చ్చిన్ను(డన్న ప్పుడు, ఈశ్యరు(డు అన్ని గుణ 

Ee 
ముల యభాదనునియు, అ(ప్రమేయు. డనియు, 

r 
Cal 



శ 

సం. ౨.) ౫ పాశ్చా శక్యా జ్ర తము 

> % 
గె 

FA 
న్ని 

అతనినిగుజీంచి మాటలాడుటకు(గూడ పీలు 
గ గ 

లేదనియు నతని ఛభావముకాదు. ఈశ్వరుం 

డనంతుండు, అపరిచ్చిన్నుండు అనగా నాతని 

యందు అనంతగుణము లున్న వనియు, ఆతండు 

అపరిమితేమైన పరిపూర్ణ త(మును కలవాండ 

నియు, అతండు భఛావపదార్థమనియు; స్థిర 

పదార్గమనియు, సతుల కన్నిటికి సత్తనియు 

సెనోజా యభిపాయమని కొందటు చెప్పె 

దరు.ఇది రామానుజనుతమునుపోలియున్న ది. 

ఈశ్వరుండు , పరిచ్చిన్నుండగునన్న యా 

శేపము రాకుండ స్రైనోజూ, ఈశ్వరునికి 

అనంతగుణములును, ఒకొక గుణమునకు 

అనంతే క్ర(మును చెప్పియున్నాండు. ఇట్లు 

ఈశ్వరుండు వేటు వేబు గుణముల చే పరిచ్చి 

న్నుండుగాండు.. అట్టు పరిచ్చిన్నుండగునేని 

పురువవిశేషుండగును. అనంత గుణములును, 

ఒకొక గుణ మనంతముగను తనయందు. 

గలిగియున్న వాండు సాంతు డెట్లగును? పరి 

చ్చిన్ను. జెట్లగును ॥ ఈశ్వరునియం్ధదలి యొ 

కొొొ_క గుణ మనంతమగుటచే నది యొక్కొక 

సృష్టియని చెప్పవలెను, అవేతనము జడ(ప్రపం 

చము, ఇది యెంత విస్తీర్ణ ముకలదో, ఎట్ల 
నంతమో ెలిసికొనవలెనన్న రాత్రి ఆకా 

శము వంకంజూచిన జాలును, చేతన సృష్టియు 

నిట్టిచే. దీని యనంత_త్త్వ మెజుంగవలెనన్న 

సూత్మదర్శినితో జలభిందువులోని ఘాత్ము 

జీవ్రులం జూచినం జాలును, మనకుం ెలిసిన 

య్ శెండుగుణములుగాక్ర మణి యసంఖ్య 

శ A 

గుణము లీశ్వరునియందు నున్నందున, మనకు 

గోచరములుగాని యజ్జేయ( ప్రపంచము లెన్ని 

య్యా యుండవచ్చును. "ఆప్రపరచములు జడా 

త్మకములు కావు, చేతనాత్శ్మకములుకావ్రు ! ' 

ఇచ్చట మరియొక సంశయము కలుగ 

వచ్చును. ఈశ్వరునకు మనో వ్యాపారముకాని, 

ఇచ్చకాని లేదని స్పెనోజూ చెప్పియున్నా (డు, 

అట్టు చెప్పియు నీశ్వరుని నాతః డపార' 

a) 

జ్ఞానము (infinite intelligence) కలవానిగం 

జెప్పెను. ఈరెండును ఎట్లు పొసగును? కాని 

యప్పటి కై.) స్తవ, యహూదీ తత్త్వ వేత్తల 

యభిప్రాయాన్లుసారమా మానవ జ్ఞానమున 

కును, ఈశ్వరుని జ్ఞానమునకును ఛేదముకలదుే. 

మనకు నొకానొక జ్ఞానము కలుగవలెనన్న 

బూర్వము మనసులో.గొంత తర్క_ఏతర్కము 

(discursive knowledge) కలిగి, యు క్షి 

వాదము జరపవలెను. అష్ట్పూడు గాని యిద 

మిష్థ్రమన్న జ్ఞానము కలుగదు. ఈశ్వరునకో 

స్వయంస్ఫూ_ర్గిజ్లానము (intutive under- 

56226108) కలదు. ఏవిధమైన తేర్క_ములేకుండ 

గనే య్యూశ్వరునకు జ్ఞానము కలుగును, 

కనుక ఈ పూర్వసిద్ధాంత ములనే (గహీంచి 

స్పెసోజా యీశ్వేరు నకు మనో వ్యాపార 

మును, ఇచ్చయు లేవని చెప్పెను. స్పైనోజా 

యొక్క సత్తు సృషఫ్టీయే, సృష్టికి వెలుపల 

నున్నదీ కాదు. సృష్టికిగూ డ జ్ఞానముకలదు. 
శాని యది మనోవ్యాపారజనితము కాదు; 

స్వాభావికము. సాలీండు "కీఖాగణిత జ్లానము 



ళ్ ౯ 

సాగక 
ళ్ 

అ'డై(తము (సేం. దీ 

'లేకుండలోనే చక్కని గూడు అల్లును, గృహ 

నిర్మాణ "విద్య నెబుగకయే పతగ్యిదులు 

సా ను, తేనెటీగలు -తేనెతెప్టైలను? నిర్మిం 

చును, ఇది శేర్చుకొనిన జ్ఞా బనముకాదు ; ; స్వా 

భావిక్ర” జ్ఞానము, సృష్టికి నాలోచనకలదు ; 

" శాని తన కాలోచన కోలదనిసృస్టీ కిదెలియదు. 

* అది స్వభావసిద్ధము. ఇట్టి స్వాభావికజ్ఞానమే 

“ఈశ్వరుని యందుండును. కావున మానవుల 

మనోవ్యాపారములతో , దానిని” పోల్పుటకు 

పీలులేదు. అందుచే సె సై సనోజూ యీశ్యరు 

నకు మనోవ్యాపారము, ఇచ్చ లేదని చెప్పెనే 

గాని, ఆతనితాత్పర్య విశాశ్వరు(డు జ్ఞానవిహీ 
నైన జడమనికాదు,. 

ఈత త్త్వవేత్త చేతన 
లోని భేదమును (వై రుధ్యమును); ఒక్షవిధ 

ముగ బోంగొక్సైను, కొతనికిం జూర్వముండిన 

తత్త్వ వేత్తలకంయె నితనియం దిదియొక విశే 

పషము.ఇతండు చెప్పునట్లు,చిదచిత్రులు రెండును 
ఒక్క సత్తుయొక్క విశేవణములు - విషయ 
ములు విభేయములు _ గాన, ఈ ఇెంటికిని 

సామానాధి కర ణ్యము(౮౦2920802262షట్ట్రా 

కలిగినది, ఇందుచే నిది జడవాదమును (186. 
గజము కాదు, విజ్ఞాన వాద మును(idealism) 

కాదు. ఈ శెండువొదములలోని దోషము 
లన్నియు లోపించి, 'వానిలోని చెరుగులు 

మాత్ర మీ వాదమున నేకీ భవింటినవి. 
జడవాద మగుటకు జడమునుండియే వై తన్యము 
పుట్టినది, జడపదార్థముల క్రదలిక్ష (Motion) 

జడపదార్థముల 

Lal 5A 

గ 
bl 

వలన జీవము పుట్టినది అని అనవలెను. 

విజ్ఞాన వాదము/సటకు , జడమంతయు విజ్ఞానో 

త్సన్న మనవలెను. ఇట్లు స్పైనోజా చెప్పీ 

యుండలేదు. చిదచిత్తులను వేజువేజుగ 

నాతం డొప్పుకొనెను. కాని ౦యా రెండును 

సత్తు (ఈశ్వరుని) యందు నేకీభవించినందున 

వానికి నొకవిధమైన నై క్యమును, అభేదమును 

కలిగెను. ఇట్లు జడచేతనములకు నొకనిథమైన 

దైక్య ముండుటవలననే, మనుప్యూదుల మన 

స్సు, చేహము కలిసి పరస్పరాను కూల 

ముగ(బని చేయుట తటస్థించుచున్న ది.నునన్సు 

పొమ్మనగనే కాళ్లు నడుచును. శరీరమునకు 

జెబ్బతగలగచేమననునకు వేదన బుట్టించును. 

చిదచిత్తులకు _సామానాధికరణ్య్వములేని'బే 

యిట్టి సంబంధ మెట్టుకలుగును? ఈశ్వరుం డీ 

రెండు విధములను ఒక నియమము ననుస 

రించియే (ప్రవ ర్తించును. 

ఇట్లీత శ్వ వేత్త, స్పష్టముగం  గాకపోయి 
నను కొంత్లీవజికునై నను, జడత్వ ఛై చైతన్యము 

లను ధర్మముల భేదభావమును బావీ, చిద 

చిత్తులు వేరుకావు; జడవిరహిత షై తన్యము 

ను, వై తన్యవిరహిత జడమును ఎచ్చట? గొన 

రావు; (పతిపచార్థమును జడచేత నాత్మకము 

అని స్పష్టముగం (బ్రతిపాదించునట్లి, తదుత్తర 

కాలీనులై న తత్త్వ వే త్తలకు( బురో మార్లడర్శి 

ఈ చిడచిత్తులను గుణములయందు వికా 

రములు (Modes, modifications) కలిగి 
al 



సం, _9.] 

A 

౫ పాశ్చాశ్యాదైేషతేము, 

క్ 

? న్శి 

ణ్యం 

యా ప్రపంచ మంతయు. బుట్టుచున్నది. 
%» 9 

జడత్వముయొక్కవికా 

వికారవాదము రములు "అెండు, చల 

నము( Motion) స్థిర త్ర 

(స్థాణుత్వము-R686). చిత్తుయొక్క_ వికార 

ములు రెండు జ్ఞానము, ఇచ్చ. ఇట్లు, స్థిరత్వ 

మును అట్టుంచ, సత్తుయొక్క గుణములకు 

(Theory of modes) 

గల చలనము, జ్ఞానము, ఇచ్చ అను మూండు 

వికారములు సమ స్స (ప్రపంచమును పుట్టించు 

చున్నవి. గుణములవలెనే తద్వికారములు 

కూడ నసం ఖ్యములు అపరిమితములు. శ్లేతనా 

చేతన (ప్రపంచమును వ్యానించి యున్న 

గమన జ్లానేచ్చ లనంబడువానికి నాదిలేదు, 

అంతము లేదు. అనంతీములై న యిట్టి 

యొకొ్క్కొక వికారమునందు, సాంతములయిన 

వికారము లనంతీము లుండును. చలనము 

అను వికారవునంతము, కాని అందుండి, 

సఫరీరము లనంబడు' అంతముగల వికారము 

లనంతములు. పుట్టుచున్నది. జ్ఞానేచ్భ లన 

బడు చిద్విశకారము లనంతవిధములై , అంత 

ముగల (మానవుల) మనస్సులుగను; బుద్ధులు 

గను, ఇచ్చాలుగను అసంఖ్య విధముల సంణ 

మించుచున్నని. సాంత భౌతిక మన శ్శరీర 

ములు, ఎట్ల ప్పూడును వూరుచుంజెడి వికార 

ములు, 

జీవాత్మ అనంత చిదాత్మకమైన infinite 

(thought) పర్వమాత్మయొక్క- వికారము. 

మానన చేహము సూడ అనంతీజడాత్మకమైన 

పరషాత్మయొక్క_ వికాధమే, చఉడాత్మకసృష్టి, ష్ 

యు; ' జడాత్మకసృష్టియు, పరమౌత్మమైన . 

స క్తేసమానాధికరభ్ధముగం గలవి గనుక, జీవ 

జడములు _భిన్నములై నను (ప్రతిశర్రీరమున 
= కును, అందలిజీవమునకును సంబంధముగలిగి, 
యప్ యన్యోన్య వ్యాపారఫలములను పొందు ॥ 

చున్న వి. అందుచే, ఆత్మయనంగా శరీరము 

యొక్క. చిదాత్మక (బతిబవింబమని (166% 601- 

poris) చెప వచ్చును. అట్టనుటచే జడమైన 

శరీరమునకు చైతన్యము కలుగునని కాదు. 

శరీర మెప్పుడును అస్మ(త్ర్రత్యయ గోచరమైన 

విషయమున్ను (గ్రహించు వాడు (0౮0%- 

cious Subject) కానేరదు. శరీరము ' ఆత్మ 

యొక్క విషయము (5101660 అగుననియు 

శరరీము లేనిచే మనోవ్యాపారము జరుగనేర 

దనియు కేలుచున్నది. అత్మ తన్నుదా నెటు 
గదు, శరీరవ్యా పార సంబంధమును మాత 

మెటుంగును, 

ఇంద్రియ జన్యమైన ప్రత్యతజ్ఞునము(56॥._ 

వజ6179 శరీరమునకు సంబంధించినది, ఇది 

మానవులళు;, పశ్వాదులకు సామాన్యము. పీని 

సరీర శర చనయొక్క_ యాధిక్యత నుబట్టి యిట్టి 

ప్రత్యతుజ్ఞానము కలుగుచ్చున్నది. పరిజ్ఞానము 

(Perception) ఆత్మ విషయము (మనసునకు 

| * వనక త్త త్వ తు సృమనందు ఆత్మకు మనుస్సునకు 

శృదముకలదు. మనసు అత్మయొక్క యొక్ యింది 

యము. కొని పాశ్చాత్య తత్త్వశా్యస్ర్రమునంట్ధు, ఆక్క 

(301) మనసు (Mind) సమానార్థకములు. 

న 5౫౭ క్ష 
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సంబంధిం చినద్రి. ఒకానొక బహిర్వి షయము 

. ' నలన నిం|ద్రెయుమునకు చలనము కలిగీనపుడు 
మనసు తత్,షమణమే' యాబహిర్విషయము 

యొక్క-*+మానసిక (ప్రతిబీంబమును కల్పించు 

కొనును. ఇటీ శారీరిక మానసిక వ్యాపార 

" ములు రెండును వకసమయా వచ్చేదమునం 

దు నెట్లు జరుగును? అను పిశ్నమునకు, జీవ 

జడములు _ నునశ్శరీరములు - పైని వర్షించి 

నట్లు ఐక్యభావము కలవనుటయే (ప్రత్యు 

తీరము. మనశే రీరములు ఒకటి నొకటి 

కలిసి (క్రమముగ నభివృద్ధిః 
జెందును. శరీరము అభివృద్ధిచెందిన కొలందిని 

మనసు అభివృద్ధి చెందును. మెదజెంత అభి 

వృద్ధిచందునో, పరిపూర్ణ తం బొందునో, ఆ 

రోగ్యముగ నుండునో, , మనస్సంత. అభివృద్ది, 

జెందును, పరిపూర్ణ తేబొందును, అరోగ్య 

ముగనుండును. ఇం(ద్రియములవలన (గల్లు కన 

ము తొల్ల అస్సష్టముగను,అనిశ్చ్ళయముగను 

ఉండును. వీనికిందగిన మానసిక (పతిబింబము 

'శేర్పడి కల్పనా (Imagination) సా(మాజ్య 

మునందు యని (భ్రమ ప్రమాదముణకుC (అజ్ఞ 

నమునకు) గారణమగును, వ్యక్తికి వ్యేజుగ 
జాతియున్నదనియు;, శరీరములులేని భూత 
ములుకలవనియు; సృష్టి నిర్మాణమంతేయు 

బుద్ధిపూర్వకమనియు, మానవస్వరూపమును 

గుడాదులును ఈశ్వరునకు నుండునీనియు; 

కర్తకు. (దియా స్వాతంత్ర్యమున్న దనియు. 

జెప్పంబ్నడు అపసిద్ధాంతముల కన్ని టికిని ఈ 

కల్పనా. సాఘ్రాజ్యమే కారణము. 

యనుసరిం చి, 

* వివేకము (162809) (భమాత్మక జ్ఞా జానమును 

(గహి పదు; ప్రమాత్మశజ్ఞానము (Adequate) 

and perfect 10625) నేగహించును. విష 

యమును(0bj66t)డాని కారణమును సమ్యుగ్న్వి 

థమున (గహించును, సత్యము స్వతః (పమా 

ణము; దానికి నదియే (ప్రమాణము.సత్యమును 

గ్రహించినవానికి నది సత్యమని స్వాయముగ 

స్ఫురించును. సత్యముయొక్క_ సత్యత్వము 

నిల్చుటకు వేలుప్రమాణ మక్కర లేదు. అట్ల 

యిన నాశరెండవ (పమాణమే సత్యమగును. 

వెలుథురు స్వతః (పకాశముగలదియై తానం 

దజుకు. నంబడుటయీగాక చీంకటియొక్క 

స్వభావమునుగూ డం జూపునట్లు, సత్యము 

(ప్రమాత్మ కజ్జానము)స్వ(ప్రభవలన, సత్యమన 

'నేదియో దానినేగాక యసత్యము( అజ్ఞానము, 

భ్రమ) యొక్కస్వభావమును గూడ "తెలియ. 

జేయును. 

కల్పన (ఊహా) పదార్థములకును మాన 

వులకునుగల సంబంధమును మాత్రము విచా 

రీంచును. వివేకమో ఆపదార్థములకును 

(పపంచమునకును వాని మూల కారణమున 

కును గల నంబంధమును అెలిసికొ నును. 

కల్పన సర్వసృపికి మానవునే యధికారిగ 

నెంచును. మానవవ్యాపారములనే సృష్టిలోని 

యితరవస్తువులను కొలుచుటకు మానముగ 

నెంచును. వి వేకమిట్ట అవాంకారమును పరి 

త్యజించి దూరదృష్టి కలదిమొ ఇాశ్వతమైన 

సత్స దార్థమునికును (పపంచమునకును గల 
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లాలా 

సంబంధమును "ెలిసికొనును.. అన్ని పదార్థ 

ములకును పరమేశ్వర్నునకును గల సంబంధ 

మును జూపును. అనంతమైన సత్తుయొక్క 

వికారములుగా (గహింపంబడిన ఊహలన్ని 

యు (16625) నిజమైనవి. కార్యకారణ సంబం 

ధము లేక అకస్మాత్తుగనే వ్యాపారమును 

జరుగ నేరదని వివేకము (గహించును. నిజమైన 

శారణములను తెలిసికొన లేక అజ్ఞానులు ఒకొ 

నొక వ్యాపారము కారణము ేకుండగను 

అకస్మాత్తుగను; యదృ చృగను; జరుగునని 

తలంచెదరు.కారణములేక కార్యము లేదనునది 

సకలశాస్త్ర ములు గమనింపవలసిన మొదటి 

సిద్దాంతేము. (ప్రపంచమందలి అసంఖ్య వ్యాపా 

రములనుజూచి కల్పన (భవు జెందును. 

పివేకమో వానికి మూలకారణములు కను. 

గొని, వానినన్నింటిని నొక ్సూ(త్రమునందు 

గుచ్చును. అవన్ని యు బై కి భిన్న ములుగ 

గానవచ్చినను పారమార్థికముగ నేకమేయని 

వివేకము చెప్పును, . 

ఈ మతమునందు ఇచ్చృకు జ్ఞానమునకు 

నంతగా భేదములేదు, అనుకూల జ్ఞానము 

నుంచుకొనుటకును, (ప్రతికూల జ్ఞానమును విడ 

నాడుటకును గలి7గెడి (ప్రవృత్తి ఇచ్చయన( 

బడును, ఇట్లు జ్ఞానమునకును ఇచ్చకును అభ 

దము కలదు గనుక ఒకటి యభివృద్ధి 'జెందిన 

మతియొకటి అభివృద్ధి జెందునని ,వేటుగ 

జెప్ప నక్కరలేదు, స్వల్ప జ్ఞ జానముతో స్వల్సే 

చ్చయు, ఉన్న శేజ్ఞాన ముతో ఉన్న కేచ్చయు 
+ కిస 

జతీగ్గా నుండును, ఇర్మద్రియ జన్యజ్ఞనముతో 

సంబంధించిన క కల్పనాజన్యజ్ఞానము స్వల్పమై 

నది. దానివలన పృదాక్థములయందు మనకు 

అనుకూల (ప్రతికూల భాొవములుకలిగ్ని వాంఛ, 

(పేమ ఆనందము: ద్వేషము, భయము, 

దుఃఖము మొదలై న వికారములు కలుగును, 

అనుకూల భావనకలవాని యందు (సేవుయు, 

(పతికూలభాననకలవానియందు ్వేషమును 

కలుగుచున్నది. 

ఇంక ఉన్నతజ్ఞాన సంబంధమైన ఇచ్చ 

'అఆటువంటివో చూతము, ఇచ్చట ఒకానొక 

వ్యాపారమువలన వునకు సుఖము కలుగునా, 

దుఃఖము కలుగునాయని విచారించి నుఖము 

కలుగునెడల చానిం గోరుటయు, దుఃఖము 

' కలుగూనెడల దానిని నదలుటయి తటస్లింపదు, 

సత్యమా, అసత్యమా "అను (ప్రశ్న యేఇచ్చట 

ముఖ్యమైనది. ఉన్నతజ్ఞనము కలవారు సత్య 

మును గోరుటయు, అసత్యమును పరిత్యజిం 

చుటయు సంభవించును, ఇచ్చ యిట్టి యున్న 

'తావస్థం జెందినంగాని లోకవ్యవహోరము 

సుస్థిరంబ్బుగ జరుగ'నేరదు. 

మోతుము మనోధర్మము. దానికిజ్ఞానమే 

సాధనము, (ప్రపంచమును తెలిసికొనుటయే 

దానినుండి ము _క్రీజెందుట. సర్వము "సెళుం 

గుటయ్మే పరిపూర్ణ మోతుముం చెందుట, 

మనోవికార మిట్టిదని 'తెలిసికొనినత్సణము 

సందే ఆ వికార. మవికారముగా మారును. 

కావున జ్ఞానమునం దే ము_క్షిగల్టదు, “భ్రమా 



౬౦ ‘ అ'డై్టతము [నం, తి 

దికములు జ్ఞానమున కంత రాయకములుగ 

నున్నను; ' నత ప్రయత్న మును; అవ్వీశాంత 

కర్భయునున్న యొడల 'నిజమైన జ్ఞానము సరపా 

దింపవఛ్చును. జ్ఞానమునం దే ము క్తికలదు 

గనుక మన నీతిని కొలు చుటకును జ్ఞానమే" 

. సాధనము. అనయా, జ్ఞానాభివృద్ధిక అనుకూల 

మైనది నీతి ప్రదమనియు, జ్ఞానాభివృద్ధికి (ప్రతీ 

కూలమైనగి అనీతిప్రదమనియు జెప్పవచ్చును. 

జ్ఞానముయిక్క_ సామర్థ్యమే ‘ 

కొన్ని కార్యములను చేయింపంగల్లిన మానవ 

బలమున కే సద్దుణమని చేరు. 

సదుణము. 
౧ 

సద్దుణ సంప 

న్నుండు బలవంతు(డుగను ధర్మరతుండుగను 

ఉండును. _ దుర్చుణసంపన్ల్ను (డు బలహీనుండు 

గను సోమరిగను ఉండును, ఇ ట్లాలోచించిన 

యెడల బ్వేషము; కోపము; నుత్పరము, 

అను వానినే గాక “భయము, ఆశ, దయ, 
పశ్చాత్తాసము అను మనో వికారములను 

గూడ దుర్గుణము లని చెప్పవలసి యున్నది. 

అశలో భయము, దీన భావము దయ, 

దుఃఖము మొదలై న వన్నియునుండి మానవ 

సామర్థ్యమును తగ్గించును. పశ్చాత్తాపము 

"రండువిధముల చెడ్డది పశ్చాత్తాప్రపడు 

వాండు డార్భ్బల్యము కలవా(డుగను, తన 

చార్భల్యము చెటింగిన వాండుగను ఉండును. 

ఏవేకియ (ప్రవ ర్తించువాయు, ఇట్టి , మనో 
వికారముల కతీతుండై యుండును. వాండు 

ప్రిపంచమందలి నిజమైన కార్య కారణములను 

సశ ్ప దార స్వభావమును ఎజింగినవాండై 
Ca 

ప్ర ఏ వికారమున్తక్తు లోనుగాక, అ-ఇభిన్ఫద్ధాయు; 

లోకాభివృద్ధియు చేయుచుండును. 

త్ర త్త్ట్ముం “'జలిసికొనిన జ్ఞానికి (బసంచ 

మునందు హేయోసా 'జీయ ములు(విడువందగని 

నవి,[గ్రహింపందగినవి ఉండవు, అన్నిటియందు 

నతేనికి సమభావము కలుగును. సత్తును? 

దానియొక్క గుణధర్మములను ఎణి ంగి నాయ 

డగుటచేనాతనికి ప్రపంచమందలి వ్యాపారము 

లన్నియు నవళ్యముగ జరుగ వలసినవిగ 

నుండును. అట్లా-తనికి. దోచుటచే నొకదానిని 

చ్వేష్లించుటకును కారణ ముండదు. ఇవన్ని 

యు జరుగక తప్పని కార్యములన్న నిశ్చయ 

జ్ఞానము గలిగిన త త్త్వజ్ఞునకుభయ మున్న మాట 

యుండదు, ఆతని! జ్ఞానము హెచ్చినకొలందిని 

(ప్రపంచముమిోందను, పరమేశ్వరుని మీదను 

వేతు(వేమ(6130006068064 1076)కలుగును. 

ఇట్టినిర్వా్యాజమైన యిీశ్వరి_పేమకును, లోక 

ములోని వేజువేటు మతముల యందలి 

యీాశ్వరులమిోంది ్రీమకును భేదము కలదు. 

ఈ యోశ్యరులు కొలందిగనో, గొప్పగనో 

మానవులను పోలియుందురు. కావున వారిని 

(వేమించుట నిర్వ్యాజము కాదు. ఏదో లాభ 

మును కోరి, గొప్పవారికి భయపడి నట్టు భయ 

పడి, (ప్రేమించుట. సంభవించును. భయాది 

కములతో. జేరుకొనిన (వేము. నిరతిశయా 

నందమును (The perfect blessedness) 
ఈయ(జాలదు. కావున మై_నివర్ణి ంపయబడిన 

సత్నదార్థమును ఈశ్వరుని ధ్యానించుటలో, 

జం గ్ 



భం. ౨+] అధ్యాత్శ్మ రామాయణము, జం 

తత్వజ్ఞందు; మతీయేవిధమైన విఛారమునులేక 

పరిపూర్ణ చి త్తశాంతి, ఫమాధానము, వైరా 

గ్యము కలవాడే 

బొందును. 

నిరతిశయానంద మును 

అట్టిసమయ మున, జీవాత్మకుంబరమాత్మకు 

నదివజకున్న భేదముపోయి, యిద్దటికిని ఐక్య 

భావము కలుగును. విషయి విషయములు 

(Subject & objects) ఒక్కుటియగును. 

జీవుడు ఈశ్వరుని (ప్రేమించుట యనగా 

సీశ (రుం డీశరునిం (బేమించుటయీ. జీవుం 

డీశ్వరుండేగనుక; ఫరీరపా తొనంతరము జీనము 

నాశము జెందినట్టున్న ను, ఈశ్వ రాంశము శాశ్వ 

త్రమే, అత్మ శాశ్వతీ మనుటవలన, ఈ శరీరము 

నందు నొక యాత్మ వేటు గ నున్న దనియు, నది 

ఇాశ్వతమనియు సర్థము కాదు. జీవపదార్థము 

ఈశ్వరపచార్థ మేకావున శాశ్వత్రమనియర్ధ ము. 

తాను ఈశ్వరాంశ మే యనియు, కావున 

త_త్త్వజ్ఞునకుం "జెలి 

యుట వలన నాతం డు మరణఖీతిని 'ఏడనాడీి,) 

సంతోషస్వాంతుండై. యుండును, [కొ ల. 

"తాను ఇాశ్వతమనియు 

అద్రైతొానందుండు. జ ఒక మహా 

రాష్ట్ర) పండితుడు. ఇతండు నన్నా క్రసము 

పుచ్చుకొనిన తరువాత కాళీవాసము చేసెను. 

జను లాతని “గురుస్వామి యనుచుండిరి. 

ఇతే(డు “బ్రహ్మవిద్యా భరణి మను శాంకర 

వేదాంత (గ్రంథమును, స డానందకృత ' వేదాం 

త్ర సారము పై సె టీకను సంస్కృత మునందు 

ఇ 
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జ స్ధండయ్యెను. 

వ్యాసెను. మధ్వమునీశ్వరుండు) అమృత 

రాయండు. అను మహారాష్ట్రోకవు లీత్రని 
శి శి రు శిష్యులే. ఇతండు _కాళీతేతమ్దున శా. శ, 

౧౬౮౦ పార్థివనామ సంవత్సరమున సమాధి 

(అర్యాచీనకోోశము, 

అధ చా సృయుడు - కళ్యప కులో 

త్సన్ను (డైన యొకబువి. 

అధళ్ళి రస్సు + లంచము తీసికొను 

వారికై వ. నరకము, 

ధ్యాల్మె త రామాయణము. 

ఇది క స్రైసాటాంతర్షతము. శివుడు 

పార్యతికి బోధించిన , ట్లిందు నర్జింపంబడినది. 

ఇందు వాల్మీకి రామాయణమునందు వలెనే 

స_ప్పకోండములుగలవు. (గంథమునం దజువది 

నాలుగభ్యాయ ములును, నాలుగువేల శెండు 

వందల పద్యములు నున్నవి. మొ తము 

మోంద కథయంతయు వాల్మీకి రామాయ 

ణములోనిదే మైనను కథా భాగ మచ్చ 

టచ్చట విచ్చలవిడిగా మార్చంబడీయున్నది. 

వాల్మీకమునందు రామచరిత మంతయు 

మానన చరితీముగ వర్ణింపబడినది, సామోన్య 

మాననునివలె రాముడు 'భా ర్యావయోగ 

మునకై 'దుఃఖంచును. కాని యాాగంథ 

మునంద్ధు రాముడు పర(బహ్మ మనియు, 

నీత (ఆది మాయ) 

రోమచరిత్ర మంతయు లీలా నటనమనియు- 

జెప్పంబడినది. ఇందు తత్త్వము లొ్ర్వైత 

అవిద్య యనియు, 

౨౬.౧ క్ష 
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89 .అభ్యాతో పని త్తే 
అవా 

జభ య 
(సం, de 

సిద్రాంతముగను భాక్సి ల్రీరామభ క్రిగను నుప 

డేశింపంపిడినవి. " 

| పరబ్రహ్మము 'బేపక్శార్యమున కై , అనయా 

రావణ సంహారమున క, రామ రూపమున 

జన్మించి ఆత్మస్వరూపమును మజచియుండ6 
"గా నొకనా(డు నారదుంయవచ్చి నీను రావణ 

_ వదార్థము జన్మించినావు, నీకు శేపు పట్టా 

భిషేకమైన యెడల ఆరాజ్య సౌఖ్యము లో 

మజిచెదవు.” అనివెప్పంగా నాతండు తెలి 
వొంది చేవ కార్యముననై అరణ్యమునకు 

బోవ నిశ్చయింభెను. చేవతలు రాముని పట్టా 

భిపేకమునకు భంగము గలిగింపవలయునని 
సరస్వతీ "దేవిని కోరటూ నామె మంథర 
యందు. (బ్రవేశించి కైకకు దుర్చోధచేసెను. 

నీతా, రామలవ్మణు లరణ్యవాస్ములో 

నుండంగా ని(కముందు రావణుండు నీత నెత్రు 

కొనిపోభ్రనని దివ్యదృష్టి శే రాము డెజింగి 
భార్యతో “నీవికడాగ్ మాయానీత నిచ్చట 
నుంచుము” అని చెప్పెను. అందుపై నిజ నీత 
అగ్నిలోదాగి మాయానీతను బర్జ శాలలో 
నుంచెను. రావణుండువచ్చి మెత్తుకొనిపోయిన 
దీ మాయా నీతచే, రాముడు రావణాదులతో 
యుద్ధాదులు వేసినది ఈ నీతా అశ్తే ! యుద్ద 
మైనతరువాత ఈ మాయాన్సీత అగ్నిలో 
బ్ర వేశింపగా నిజనీత అగ్నిలోనుండ్మి బయలు 

వెడలెను, 
ka 

హిందువులలో? బెక్కుమందీ (గంథముూను 
“నిత్యము 'ఫారాయణము చేయుచుందురు. 

bal 

ఉత్తర కాండములోని ఐదవ యభ్యాయము 

నకు రామగీత యనివీరు. అందు రాముడు 

లత్ముణున్కు అద్వైత వేదాంతమును, త త్వ 
మసి యను సిద్దాంతమును బోధించెను. 

ఈ (గంథమును తెలుగులోనికి కాణాద 

పెద్దన సోమయాజియు దూర్వాసుల రావు 

యార్యుండును వేత్తేర భాషూంతరీకరించిరి, 

శ్రీమతి గుండు అచ్చమాంబగారును. ద్విపద 
'కావ్యముగ దీనిని 'తెనింగించిం. 

అధ్యా తేలు. ఇవి. పదుమూండు 
విధములగు వాయువులు, ఇవి వీండొండ 
మందును, (బ్రహ్మాండమునం దును ఉండును, 

అధ్యాత్గొప నిషత్తు. శుక్ల యజు 
"కే దాంతర్లతంబు. పర మేశ్వరుని వలన దీనిని 

అనపాంతరతముండను బురాణజువీ. (గహీం 

చి పారంపర్య [క్రమంబున లోకమునకుంబసా 
దింప లోకము దీని బొంబెనని యుపనివదం 
తముననుండు గురుశివ్యు పారంపర్య నిహాప 
రాంబువలన( డెలియవచ్చు చున్న యది. సా 

ధన చతుష్టయసంసన్ను లగు సర్వకర్మసన్నా వీ 
సులకు శా న్ర్రముచే. విధింపంబడిన యాత్మ 
తత్తపటేశ మిందు సంజేపముగను బూ 
ర్ల ముగును ముచ్చటింపబడి = యుండుటే 
నియ్యది (బహ్మవేత్తలచే నృతిపవితముగ 
నెన్న*బడుచున్న యది, ఇందు (గంథబావాు 
ళ్యములేక పోయినను సిద్దాంతము లన్నియు 

| సూత్రమునరదలి ము_త్తీయములట్లు చక్కలో 
"కళ 

ళా 



నా 

నం. ౨+] అధికమాసము , , ్జ3 

శ్ర 

నొకచాని వెంబడి నొకటి నిర్వ చింపంబడి.. 

యుండుటచే నియ్యది సన్యోపనిషత్సార భూ. 

తంబుగం బరగుచున్నయది. + 

అధిక మాసము, ఏవాంద్రమాస 

మునందు సం(కాంతి యుండదో దానిని 
అధికమాస మనియెడరు. సాభారణముగ 

సంవత్సరమునకు మాసములు పం(డోండు. 

కాని యొకప్పుడు పదుమూండవ మాసము 

గూడ వచ్చు చుండును. 

మనమూసనుందురు. 

దానినే యధిక 

అధికమాసపుస్వ ఫావము, 

అదినచ్చుటకు కారణము కనుంగొనవలెనన్న 

ముదట' మనము మాసమున నేమియో తెలిసి 

కొనవలెను, 

మాసమన(గా నెల, ముప్పది దినములు 

కలదియని మనము సాభారణముగ వ్యవహార 
ముందు వొడుకొందుము. కాని పంచాంగము 

గుణించు జ్యోతిశా త్రుజ్ఞాలమతీమున నాలుగు 

విధములైన మాసములు కలను :- ౧ చాంద్ర 

మాసము, ౨ సౌరమాసము, ౩ నాతు(త్ర 

మాసము, ళో సొవన మాసము. మనకు నధిక 

మాసమునుగురించి "కావలసిన విషయము 
బోథపడుట'కై మొదటి . రెండు మాసముల 

స్వభావము తెలిసిన. జాలును, మిగిలిన రెండు 

మూసములను గుణించి మాసశబ్దము [కింద 

వాాయ(బడును. 

చంద్రుని గమనమును బట్టి యేర్చరచు 

కొొనిన మాసము చాం 

(ద మాసము. అమా 

వాస్యనుండి అమాచాస్యవజకు గాని పౌర్ణిమ 

బాం దృమా'సము 

నుండి,పార్టి రి మవటుకుగాని గ తించు కాలమునకు 

' చాంద్రమాసనునిచేరు. అమావాస్యతో ముగి 

సెడి నెలకు ఆమాంత మాసమని వేరు. దీనినే 

ముఖ్యణాంద్రమాసమనియెదరు. .శుద్ధ ప్రతిపద 

| +పొడ్యమి మొదలుకొని బహళ అమా 

వాస్యవ ణకు నీమాస వ్యా ప్రీ, -ఈచాంద్రమా 

సమే అంధ "దేశమందంతటను వాడుకలో 

నున్నది. కర్ణాట, మహారాష్ట్ర) దేశములలో? 

గూడ దీనినే 'యుపయోగించెదరు. బవాుళ 

ప్రతిపద(పాడ్యమి) మొదలుళుద్ధ పౌర్మి మవ అకు 

వ్యాపించియ. ౦డు మాసము గాణ ఇవాంద్ర 

మాస మనివింథుళొనును. ఇది కాశ్యాదికము 

లైన యుత్తర దేశములలో ఇప్పుడు వ్యవహార 

మందున్నది. అమావాస్యయనంగా సూర్య 

చం(డొదులు కలిసి యొక ఇంటనున్న తణ 

ము. అప్పుడు వారికిద్దజికుగల యంతరము 
౦° అంశము (౧68266). అనగా నిద్ద అకు నంతర 

మేమియు నుండదు,పౌర్టిమ యనలా సూర్య 

చం(దాదులకు ౧౮౦ అంశముల యంత 

రముండు తణము. ఎల్లప్పుడును భాం 

మాస మొశేవిధముగ నుండదు. చం[ద 

సూర్యుల , వేగమునుబట్టి యొకప్పు డది ౨౯ 

దినములు ౧౯” గంటలు 50 నిమిషముల 

మితిగలిగి యుండును, మరియొకప్పు డది౨౯ 

దినములు ౭ గంటలు _౩౦ నిమిషములు మా 

త్రము బితిగలిగి యుండును. మధ్యమ మా 

నమున చాొం(దమాస పరిమితి గా "దిన 

ముల ౧౨ గంటల రర నిమిషముల క్ ఛా 

* 3౩ 



f 

గారో 

౯ 

అధికమాసము [సం, టొ 

I, 

సెకనులు, *ఇట్టి నెలలు _పండెండై న, నొక 

ఇాం(ద సంవత్సరమగును. ఆర్యభట్టుని సిద్ధాం 

తాను సారఘుగ ఈ సంవత్సరపు పరిమితి 

5౫౪ ౧ కోర నిమిష 
టా 

ములు ఏరో సెకనులు. ॥ 
దినములు ౮ గంటలు 

సూర్యుని గమనమును * బట్టి యేర్చర 

చుకొనినడి సౌరమాస 

ము, ఇధిఅరవ చేశ 

మందును బంగాళా దేశమందును వ్యవహార 

ములోనున్నది. సూర్యుడు ఒక సంవత్సరము 

లో పం(డెండు రాసులు తిరిగివచ్చును. ఆత: 

డొకరాసి తిరుగుటకు నెంతకోలము పట్టునో 

యంతకాలముసకు నోక సౌరమాస మిని 

చేరు. సూర్యుడు ఒకరాసినుండి మరియొక 

రాసిలో (ప్రవేశించుటను సం(_శాంతియందురు, 

ఒకసం(కాంతిమొదలు మరియొక సం(కాంతి 

వణకు 'గడచుకాలము సౌరమాస పరిమిలి. 
మేవసం౦ శాంతి యనణగా సూర్యుండు 

మా స ము నుండి మేషములో. (బవేళించు 

తుణము. అప్పుడు ఫొల్లుణమాసము పూ ర్తియై 

సౌరనూసము 

* నిజముగా దిరుగునది మన భూమి ఆవనియు 

సూర్యుడు తిరిగినట్లు క స్థణబడుటభ )మయగియుంజదువరు 

'తెలిగియే యున్నారు. అయినను వ్యవహారమునందు 

సూర్యుండుతిరుగును నూర్యుండీఇంటిలోం్యబ వేశిం వెన్ను 

ఆనతుశ్రములోయ్య వేశం చెను అని వాడుకంయపీన్న ౦దున 

వాపా 'సౌకర్యార్థమై సూర్యునికి గమనము గలిగినటు 

లే వ్రాయయిడును. కాని నూర్యగమన మంతయు భూ 

గ్లవ్వనమని జెనీ ఫీ యుంచుకొనవతెను. 

౧ కిక " 

వె చెత్రమాసము (పారంభమగును. వృషభ 

సం(క్రాంతితో చై(త్రమాసము పూర్తియె 

వె శాఖమాసము (ప్రారంభమగును, ఇళ్ళు 

ఇతర మాసములనుగుజిం చి తెలిసికొనవలసి 

నది. వీనికి మోనమాసము, మేవమాసము 

వృషభమాసము మొద లై న వేళ్లు కూడకలను. 

వీని వవరవముంతయు మాస శబ్దము (కింద 

వాీయ(బడును. చం్యదునివలెనే సూర్యుండు 

కూడ ఎల్లప్పుడును సమాన వేగముతో 

వండు, ఒకరాసీయందు శీఘంిముగను మరి 

యొక రాసియందు నుందముగను పోవును, 

అందువలన ఒక సౌరమాసము పొట్టిగను, 

ఇంకొక సౌరమాసము పొడువుగను ఉండును, 

ఒకపొట్టి సౌరమాసము _౨౯ దినములు 2 గం 

టలు 5౮ నిమిషములు కలదిగను, ఒకపొడమవు 

సౌరమాసము 9౧ దినములు ౧౫ గంటలు 

౨౮ నిమిషములు కలదిగను ఉండుట తట 

మించును, 
థి 

అణి 

పం(డైండు సౌర మాసములయిన నొక 

సౌర సంవత్సీరమగును, సూర్యుండొక రాసి 

ఫౌరసంవత్సరమ నుండి బయలు చేరి 

| మరల నారాసియొద్దకు 

వచ్చుటకు నెంత కాలము పట్టునో యదియొక 

సౌర సంవత్సరము. సూర్యునిబట్టి సంవత్సర 

మును లెక్క వేయుట సహజము. ఒకబుతును 

పోయి మరల నాబుతు'వే వచ్చిన నొక య్ 

డాదియగును, ఇట్టి సౌరసంవత్సరము 3౬౫ దిన 

ములు ఇ. గంటలు ౧;౨నిముసములు 30 “సెక 
గొ 



ఇ 

సం, ౨] అధికమాసము గాడ 

య 

నులు కలదియై యుండును, రది యార్యభట్టు 

లెక్క (ప్రకారము చైేయంబడినది, (శ్రీస్తుళక 

మందలి సంవత్సరములు కూడి సౌరమాన 

మున చెర్చడినవే. వారి సంవత్సరను 9౬౫ 

దినములు ౫ గంటలు రర నిముసములు+* 

౯.౯౮ సెకనులకాలముగలది. కావున మన 

సౌరసంవత్సరమానమునగాని, ఇంగ్ల షు సౌర 

మానమున గాని సంవత్సరము లెక్క. చేసి 

కొొనుచుండిన, బుతువులును, పండుగులును, 

క్రమముగ వచ్చిన తేదులశే వచ్చుచుండును. 

నెలలు చం(ద్రునిబట్టియు; సంవత్సరములు 

సూర్వ్యునిబట్టి యు తెక్కించు కొనుట సకల 

మానవులకు సహజము. పూర్ణ చంద్రు (డుతేగ్షి 

మరల "'హాచ్చీపూర్చ 
ఖయాం దృ్యమాసములకును ) 

ఓ చంద్రు. డగుటంయజూ చి 
సౌర 'సంవత్సరమునకును 

లంకే నెలమైనదను కొనుట, 

వర్దాకాలము పోయి మరల _వర్థాకాలము 

వచ్చిన సంవత్సర మయినదనుకొనుట స్వాభా 

వికము. ఇట్లు మూసములు వాంద్రమానము 

గలవి, సంవత్సరములు సౌరమానము గలవి 

అయినవి. కాని పం(డైండు ఇాంద్రమాస 

ములయిన నొక సౌరసంవత్సరము కాదు, 

రమారమి ౧౧ దినములు తక్కువయగును. 

ది గం. ని “సో 

సౌర సంవత్సరము 958౫. ౬. ౧౫౨. 30 

౧౨చాం[దద్రమాసములుక౫ర లొ ఈలా, ఏర 

అధికము 0౧0. 220౧, ౨౨౫౬. 

| 

.అనంగా సౌర సంవత్సరము బాం (దసంవ 

త్సరమేన కంచు రమారమి ౧౧ దినములు , 

పెద్దది. ఆంధ) ధ్లేశమేన వాడుకలో నున్న వి 

వై(తాదికములు, చాంద్ర మాసములు, 

ఇట్టివి ప౦(డెండై న సంవత్పరమగును, 

చైత్రశుద్ధ (ప్రతిపదదినమున మనకు సంవత్స ౫ 

రాది పండుగవచ్చును. అరవ చేశమున సౌర 

మాసములు వ్యవహరింతురు. 

కాంతులతో మాసములు (ప్రారంభించును. 

మేష. సం(కాంతికి 

+ 
అస్య 
ఠం 

సారికి సం 

సంవత్సరాది పండుగు 

వచ్చును. ఒకానొక సంవత్సరమునందు అజివ 

వారి సంవత్సరాది హుడుగయు, మన సంవత్స 

రాది. పండుగయ్యు (అనలా సౌరచాం(దడ 

మాన సంవత్సర [పారంభదినములు ఒక్క 

దినముననే తట స్పించినవను కొనుము, మరు 

సటియేడు వమగును? రెండు పండుగులు 

ఒక్క_సాశేవచ్చునా? కావు, తెలుగువారి 

సంవత్స రాది పండుగ ౧౧ దినములు మొదలు 

నచ్చును, అరవవారిది తరవాత వచ్చును. 

మూఃడవయేట తేనుగువారి సంవత్సరాది 

పండుగ్నుఅ అ వవారిదానికం"టు _౨_౨దినములు 

తొల్హవచ్చును. ఇట్టు చాంద్ర సంవత్సరము 

సౌరసంవత్సరముకంకె (బతియేట రమారమి 

౧౧ దినములు వెనుకకు వెనుకకు. జరుగును, 

ఇంగ్లీషు సంవత్సరములుకూడ సౌరమాన 

ఫుపయ్గుటచే నా తేదుల నా(శ్రయించి యా 

సంగతి యీ యాలోచింతము, తెలుంస్ సం 

వత్సరాది పండుగ (క్ర న ౧౯౧౩ లో ౭_వ 

శ ఇిఇి శి 
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(సం. కె 

వ(వీల్ దినమునను ౧౯౧౪ లో ౨౭న మార్చి 

డినమునను, "౧౯౧౫ లో ౧౬-వ మార్చి దిన 

మునను వచ్చినది, ఇటీ సర్గివత్సరాది పండో 

గును వెన్గుకకు వెనుకకు: బోని చ్చినయెడల '' + 
మూడు సంవత్సరముల కొకసారి చాంద్ర 

తురకల వీర్ల పండుగునలె మన "పండుగు 

భి 

కాలవుందును వచ్చియుండును ! అట్టుగా 

కుంఢ చాందదమాన సంనత్సరాదిని; సౌర 

మాన సంవత్స రాది పండాగకు వీలయినంత 

సమీపమున నుంచవలయునని రమారమి 

' మాసములలో నొక అధిక మాసమేర్చర్శ్సం 

“లన్నీయు. నొకప్పుడు వర్థాకొల మందును | బడినది. అనగా ఆసంవత్పరమునకు పం(డెండు 
నొకప్పుడు నీత కాలమందువు నొకప్పు జెండ | నెలలుకావు ; పదమూడు నెలలు! 

(నొ. శ. ౧౮౧౬-౧౮౩౫ ; క స, ౧౮౯౪-౧౯౧౩) 

అధికవమూస పట్టిక ౧ 

D సంవత్సరము | శాలివావాన 5 చాం ద్రమోన 5 
సంక్య జరు భక సంవత్స రాది వచ్చిన | త్రీ శ! అధిక మాసములు 

| 
౧ ఇంగ్లీషు చేది 

౧ జయ ౧౮౧౬ ౭ ఏ విల్ ౧౮౯౮ 

కు మన్మథ ౧౮౧౭ ౧ ౨౭ మార్చి ౧౮౯౫ 

కి దురు శ్రి ౧౮౧౮ ౧౫ మార్చి ౧౮౯౬ అధిక జ్యేస్థ ము 

ర ఫేాపైల్లంబి ౧౮౧౯ 8 ఏప్రిల్ ౧౮౯౭ 

x విళంబి ౧౮౨౦ ౨౩ మౌర్చి ౧౮౯౮ | అధిక ఆశ్వీ జము 

a పీ-క్రార్రి ౧౮౨౧ ౧౧ ఏప్రిల్ గరగర 
౭ | శార్వరి ౧౮౨9 వెం మార్చి ౧౯౧౦ 

రా పవ ౧౮.౨౨ 2౧ మార్చి , |౧౯౦౧ అధిక శ్రావణము 

ణా |] శుభక కు ౧౮౨౪౮ ణా ఏప్రిల్ ౧౯౦౫ | 

౧౦ శోభకృతు ౧౮౯౨ 380 మార్చి ౧౯౦౩ 

౧౧ కోధి ౧౮౨౬ ౧ ౧౮ మార్చి ౧౯౦౪ అధిక జ్యేస్థము 

౧౨. |! విశ్వావసు ౧౮౨౭ ౫ ఏప్రిల్ ౧౯౦౫ 
౧౩. పరాభవ ౧౮౨౮ ణి DA మౌర్చి ౬ | ౧౯౦౬ 

౧౪ | ప్లవంగ . ౧౮౨౯ ల మార్చి ౧౯౦౭ | అధిక వైత్ర్రృము 

౧౫ కీలక ౧౮౩౦ 2 ఏప్రిల్ ౧౯౦౮ 

౧౬ సౌమ్య ౧౮౩౧ Ct) మౌర్చి | అధిక శ్రావణము 

౧౭ సాధారణ ౧౮౨౩౨ | ౧౦ ఏప్రిల్ ౧౯౧౦ | 

౧రా విర్రోధికతు ౧౮౩8 | 8౧ మార్చి ౧౯౧౧ ౯ 

౧౯ పరీధావి ౧౮౩౪ ౧౯ మార్చి “ ౧౯౧౨| అధిక ఆపాఢము 
అం చ్రనూదడీవ | ౧౮౩౫ | "౭ ఏపిల్, ౧౯౧౩ - 
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అధి కమానము గార 

మూండు సంవత్సీరముఖల్థో నొకయధిక 

మాసమని పైని చెప్పినది మోటులెక్క. 

ఇంకను సూత్మముగం 

బోయిన ౧౯ సౌర 

సంవత్సరములలో ౭ అధిక మాసములువచ్చు" 

ను, అనయా _౨_౩౮ సౌరమాసములు ౨5౩౫ 

చాంద్రమాసములతో సమానము. ఈ రెంటి 

లోను కొంచెము హెచ్చుతక్కు.వగ ౬౭9౯. 

౭౫ దినములు (౬౭59౯ దినములు ర్న గడి 

యలు కలవు, కావున సౌరభాం[ద్రమాన 

సంవత్సరములు ౧౫” సౌర సంవచ్చరము 

లలో. గలిసికొని పోవుచుండును., 

నొకానొక సంవత్సరమున (భాంద)ిమాన) 

సంవత్సరాది, సౌరమాన (వకారము ఒక 

"తేదికి వచ్చిన. దనుకొను(డు. మరల నా 

“తేదికి సంవత్సరాది వచ్చుటకు ౧౯ సంవత్సర 

ములు పట్టును. ఈనుధ్య సంవత్సరాది పండుగు 

అధిక్రమాసముల ననుసరించి వెనుకకు; ముందు 

నకు బోవుచుండును. ౧౯” సంచత్పరముల 

కొలములోపల ఈతిథి (చైత్ర ళు ౧) ఎక్సైెట్లు 

మారునో (ప్రక్క-పుటలోని పట్టికను జూచిన 

తెలియ (గలను. ఇందు క్రీ .శే.౧౮గొర మొదలు 

౧౯౧౩ వనజకు చే యే సంవత్సరమున నే యే 

యింగ్లీషు తేదిని సంవత్సరాది (మైత్రళు ౧) 

వచ్చినది షూపంబడినది. ౧౮౯౮ లో ౭-వ 

వీలు దినమున వచ్చినది, ౧౯ సంవత్సర 

ములకు మరల్గ ౧౯౧౩ లో ౭-వ వ(వ్రీలుకు 

వచ్చినది. ఒకానొకప్పుడు త్రిథులగడియల 

గణనా విధానము 

అనలా 

హెొచ్చుతీగ్గులశే సంవత్సరాది, యుక తేది 

పాఛ్చుగగాని, తక్కువగగాని రావచ్చును. 

౧౯ సంవత్సరములలో ౭ అధిక మాస 

ములు వచ్చునంటిరి, సరే. కాని యాయేట 

ఈమాసమే యధికమని యొట్లు? ఏ దో[యొక 

మవూసమధిక్రమని' 
అధిక మాసముల “పేళు 

“౫ యనుకొన. గూడదా! 

యని కొంద టిడుగవచ్చును, మాసములకు 

నవారు సం(కాంతులనుబట్లి వేళ్ళుపెట్టి యు 
ర యా అ 

న్నారని యిదివణకె (వాసియున్నాము, వనెల 

లే మేష సంశ్రాంతియగునో యది చైత్ర 

ము, వనెలలో నృషమభ సం(కాంతియగీీనో 

యది వైశాఖము, ఈ ,(కిందిపట్టిక వలన 

సంక్లాంతులకును, చాంద్రమాస నామముల 

కును గల సంబంధము తెలియగలదు. 

మేవ సంక్రాంతి గలది వైోత్రము 

వృషభ సం(|కాంతి 09 వైశాఖము 

మిథున సంక్రాంతి ఏ జ్యేష్షము 

కర్కాటక సం(కాంతి ,, ఆపాఢము 

సింహసర్మాకాంతి 00 (శానణము 

కన్య్యా సం(కాంతి 5) భాదసదము 

తులా సం(కాంతి ల ఆశ్వీజము 

వృశ్చిక సం(కాంతి ॥/ "కార్తీకము 

ధనుస్ఫుం(కాంతి $) మార్లశిరము 

నుకర సం(శ్రాంతి a పువ్యుము 

కుంభ నం_్రాంతి న్యూఘుము 

మోన సం(కాంతి శః న ఫాల్లుణము 

9౭.2౭ 
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మేషసంకాంతిగలది వైత్రమాసమనలగా 

నేమి ? చెత శుద్ధ ౧ లు మొదలు చత జ, 

9౦0 ల వజుకు నైప్పుడై నను యేవ సంకాంతి 

కావలెను; సూర్యుండు మినములోనుండి 

మేవరాసిలో. (బవేశింపవలెను.. ఇళ్లు మిగి 

" లిన నెలలను గుణించి యెజుంగవలయును, 

ఇట్లు బాం(ద మాసముల చేళ్ళేర్పడినను, ఒరొా 

నొక చాంద్ర మాసములో సం'క్సాంతి లేక 

పోవచ్చును. అప్పుడా నెల శేమివేరు! అది 

యే యధికమాసము. ఒకానొక చాంద్ర 

_ మాసమున సంకాంతియేల చేక్ర పోవచ్చునని 

చద్ధువరు లడుగవచ్చును. ఒక సంకాంతి 

యొద్దనుండి మజీయొక సంకాంంతివ ఆకు 

గడుచుకాలము సౌరమాసముగడా ) శుద్ద ౧ 

మొదలు బహుళీ 50 వణుకు గడచుకోలము 

ఇబాం(దమాసము. ఈ సంగతి జ్ఞుపకముంచు 

కొనిన ఈ. [కింది సంగతులు బోధపడంగలవు. 

చాంద్రమాన వై(త్రమున మేషసంకాాంతి 

కావలెను గదా, మేవ. సం కాంతికిని 

వృషభ సంకా9ంతికిని నడువు 3౧ దినములు 

౫౬. గడియల కాలము గడుచును. చెత్త 

మాసము చివర చివర సూర్యుండు మేషమందు. 

బి) వేళించినాండడను కొనుము, ఈసంకా)ంతి 

మైన మరునాండు (అనయా ఒక రోజు లేక 

౬.౦ గడియలై న తరువాతుచై త్ర బహుళ కం 

అయి, వై శాఖ శుద్ధ ౧ (ప్రతిపద వచ్చిన దను 

కొందము. ఇచాం(డ మాసమైన నై శాఖము 

నకు ౯ దినముల 3౨ గడియలే వ్యాప్తి 

” 

కోలదు.- అనయా నింత కాలములో మరల 

నొక యమావాస్యవచ్చును. శుద్ధ పాడ్యమి 

వచ్చును. కాని యింకను వృషభ సంకాంంతి 

రాలేదు. కావున: ఈ 'చాం(ద మాసములో 

వ సంకాంతియు నుండదు. ఇది రెండు సం 

కాంతుల నడుమ పడిపోయినది, కావున 

నిది యధికమాసము. ఇది అధిక వై శాఖము. 

దీనిని వై శాఖమే యని యేల అనవలయు 

నన్న, ఈనెల కాంగానే వచ్చునెలలో వృషభ 

సంకాంతి యగును. కావున దానికి వై శాఖ 

మని నేరు పెట్టుట సహజము గదా? దాని 

'వెనుకది యిది కావున దీనిని అధికవై శాఖ 

మనిరి, మొదట అధిక మాసము పాటించి 

తరువాత నిజ మాసము పాటింపవలయునన్న 

నియమము పెట్టుకొనినందున దీనిని అధిక 

నై శాఖమనిరి, కాని మొదట నిజమాసమును, 

తరువాత అధికమాసమును లెక్క వేయవలయు 

' నని యేర్పాటు చేసికొన్నయిడల నిదియే 

యధికచై(త్రమై యుండును, దీనికియూార్వము 

వచ్చినది నిజ్మైతమైయుండును. రెండు సం 

కాంతులకు నడువునున్న సౌరమాసములు 

పెద్దవిగా _ఉండుటయు, ఆ సంకా)ంతుల కే 

నడుమనున్న చాం(డమాసములు చిన్న వగు 

టయు తటస్థిం చినపుడు ఇట్టు అధిక మాసము 

వచ్చును. . 

౧౯౧౬వ. సంవత్సరము క-వ ఏపిల్ తొ 

బూ ర్తియెన._రాతసనామ సంవత్సరమునందు 

అధిక వైశాఖము వచ్చినది. . అ క్లెందుకు 
or ర్ తొ Ca ౭ 
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సం. 2+] అధికనూస ము, 

U 

| ౯౬౯ 

క! 

వచ్చినదో చూచిన యెడల ఈ విషయ 

మింకను స్పష్టముకాల్యోలదు. ' సూర్య సిద్ధాంత 

ప్రకారము, ౧౩-వ వ ఫైల్ (౧౯౧౫) దినమున 

కిం గడియలకు మేవ సంకాంతి (పవేశ 

మైనది, అనయా సూర్వు(డు విరానమునుండీ 

మేనములోనికింబి వేళించినాండు. ఆవేళ చైత్ర 

బ॥| ౧౪ మంగళవారము, ఈ తిథి సూర్యోద 

యాది _౨౦ గడియల ౩3౦ విగడియల వఆకు 

నాదినమున నున్నది. ౧౪-వ విల్ (బుధ 

వారము) దినమున _౨౩-80 కి అమా 

వాస్య గడియలు ముగిసి చెత్రమాసము 

(కొ త్రమాసము (నై కొ 

ఖము) పారంభమైనది *,. ఈ వె శాఖమా 

సము ౧క-వ మే (శుక)నారము) దినమున 

3.30 క ముగిసినది. అనగా అప్పటికి అమా 

వాస్య గడియలు పూర్తి అయినవి. 

సమా పమెనది. 
అ మ 

ఇట్లు 
వై(త్రబహుళ అమావాస్య మొద లీ అమా 

వాస్య వటికు సంకా9ంతిలేదు. సూర్వ్యుండు 

ఒక్క రాసిలోనే (మేషమం బే) యున్నాండు. 

ఆ దినమే (౧ఠ-వ మే _౨౬. గడియలకు 

వృషభ సంకోంతి (ప్రవేశమైనది. పాడ్యమి 

గడియలలో సం కాంతి పడ్డది. కావున ఆ 

నెల నిజవై శాఖము, చానికి( బూర్వపుదియు, 

* ౧ఈ-వ స్మ పిల్ దినమున ౨కి గడియలు 30 

విగడియలు తరువాత అమావాస్య అయిపోయినను 

వ్యవహారమునకు ఆ దినమంతయు నమావాస్యయే. అఆ 

దినము చైత్ర మాన్యములోనిటే, గణితమునకు మాత్రము 

ఆ దినమున అధిక వె శాఖము పాంరంకఫ్ మగును, 

సంశాంతిలేనిదియు నైన ణాం(ద్రమాసము 

అధిక (వైశాఖము. ఇట్లు రా కస నామ 

సరేవత్పరమున, వైత్రశు ద్ద ౧౮ నాండు 

(౧౩ ఏవిల్ మేవ సంకా్రంతియ్యు; నిజ 

వై శాఖ శుద్ధ ౧ నాడు (౧ర+మే) వృషభ 

సంకా9౦తియు సంభవించి, నడువు గడిచిన 

ఒక ాం[ద మాసమునందు, సంకాింతి 

"లేనందున అధిక మాసము వచ్చినది. 

ఇంకొక విశేషము. ౧ర-వ మే (శుక)వా 

రము దినమున, అమావాస్య వచ్చినది; 

సంకాంతి వచ్చినది. శాని అమావాస్య 

గడియ లైప్లోయిన "తరువాత, సంక్చాంతి 

వచ్చినడి. కావున భిధిక మాసమైనది. అట్లు 

గాక అమావాస్య గడియల లోపుగ సం 

కోంత పడ్డయిడల నది నిజ వైశాఖమై 

యుండును. అధిక మాసము లేకపోవును. 

కావున అధిక మాసము నిర్ల యించుటలో 

అమావాస్య గడియలు విగడియలును, . సం 

"కా9ంతి గడియలు విగడియలును అతి సూత 

ముగ లెక్క వేయవలసియుండును, 

మన ;చేశమందలి జ్యోతిష్కులు సాధా 

రణమ్లుగ ౨-౨౮ సౌర మాసములను ౨౮) 

5౮,3, ౨౮, కరు కిరు కొ నెలలుగ ఏడు 

ఛాగములుచేసి ఇన్నిన్ని నెలల తరువాత 

నొళ్నాక అధిక మాసము వచ్చునని లెక్క 

వేయుచున్నారు. ౨౨౮ సౌరమాసము 

తీనంగా ౧౯ సంవళ్సరములు, కాని _.౨౮ 

సాొరమాసములకంెట ౨5౫ ,చాం(ద్రమాస 
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నరం అధికమూసము 

r 

[సం, ఒకే 

ములు గో గంటల శాల మక్కు_డు. బట్టు 

రగేజ సంపత్సేరములలో ౫ తిథులు ఏక్కువ 
వచ్చును. "కావున లగా సంవత్సరములకు 

౭ అధిక మాసము లన్న లెక్క కూడ వందల 

సంవత్సరములు గడవం గామారును, అందుచే 

నెప్పటికప్పుడు సిద్ధాంతములను దిద్దుకొనుచు 

"లెక్క. వేయవలయును. 

సౌరణాందమాసముల మితి (డినసంఖ్య) 

తెలుపుటకు. నొక పట్టిక (౨) యాయం 

బడినది. దీనివలన న యీ సౌరమాస మేయీ 

చాంద్ర మాసమునకు , సంబంధించిన దియు, 

ఒకటి కంచు మటణియొకటి యెంత పెద్దది 

మేనదియుం . బెలియున్నుు సౌరవత్సరము 

పోరంభ మైన తరువాత నెంతకాలమునకు 

అమావాస్య (అనగా చాందభూాూగము) 

వచ్చినయెడల వనెల “యధికమాస , మగు 

నో 39-వ ,పట్టికవలనం 'జెలియును. (సౌర) 

శుషమాసము మితి 90.౯9% ౨౮ దిన 

ములు అనలగా రమారమి: ౨౦ దినములు, 

౫౬_ గడియలు, ౭ విగడియలు. ఆ మాసము 

జరుగుచుండగా వచ్చినట్లి (చాంద్ర వైశాఖ 

వూసము మితి _౨౯ ౫3౦౫౯ ' దినములు, 

అనయా రమారమి ౭౯ దినములు 3౧ గడీ 

యలు ౫౦ విగడియలు. ఈ శెంటికిని భేదము 

* ఈ పట్టికయు నికర ప పట్టికలును దివాకజీవాదరు 

స్యామికళ్ణు పిళ్లై గారి (గ్రంథము ననుసరించి సిద్ధము 

చేయం బడినవి. "కౌవున (ప్రస్తుత శీఖకుండు వారి 

యడ నెంతఠయు? ంగ్భతేజ్ఞుండు.: 

౧రోంరోజ_౯ దినములు. అనంగా ౧ దినము 

కావ్రున 

(సౌర) మేషమాసము (ప్రారంభమైనతీరువాతే 

(చాంద్ర) నె ఇొఖము ౧ దినము _౨౫ గడి 

యల ౧౭ విగడియలకు లోపల (ఛారంభ 

మామెనా, 

ra 

౨ గడియల ౧౭ విగడియలు. 

ఆ చాం(దనూసము నందు 

వురల సంకోంతిరాదు. 

మాసము తరువాతంగాని 

సూర్యుడు మేషమునుండి వృషభ మునకు 

బోండు. కావున సంకాంంతి లేనిది యగు 

టచే వె శాఖము అధికమాస మగును, సౌర 

మాసము (ప్రవేశించిన తరువాత ౧ దినము 

౨౫ గడియలు ౧౭విగడియల కాలము తేరు 

అనలా నెగశొఖ 
యా 

అయిపోయిన 

వాత వై శాఖము (పవేశించెనా అది యభధికో 

మాసము కానేరదు. వృషభమాసము పూరి 
యగువణకు (సౌర) సంవత్సరాదినుండి ౬.౨. 

8౫౫౫ దినములు (మేషము 30.౯౩౫ _౨౮-|- 

వృషభము 53౧౪-౨౦-౨౮ అగును. వాం 

మాస జ్యేస్టము పూర్తి యగువజకు ౫౯. 

౧౬ ౧౧౭ దినములు( నై శొఖము... ౨౯.౯౦౫౯ 

+ జ్యేషస్టము ౨౯.౫౩౦౫౮ అగును, ఈ రెండు 

సంఖ్యలకును భేదము 3,..౨౯౪౩౮ దినములు. 

కావున సౌర సంవత్సరము పారంభమైన 

తరువాత మొదటి అమావాస్య ౧.౪౦౪౮౬౯ 

దినముల తరువాతను 59,_9౯ర5రా దినముల 

లోపలను వచ్చినా ఆ యీడు జ్యేషఘ్టము అధిక 

మాసమగును. లేనియెడల కాదు, ఇక్క 

యితర మాసణులను గుణించి యెజుంగునది, 

౧ కిది. " 
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by 

శొడేం 
శ 

సారాంశము, ఒక్క. సౌరమాసములో (సం 
కా9ంతినుండి సం క్రాంతి 'వపేకు రెండు 

అమా వాస్యలు వచ్చినయెడల "ముద టి 

యమావాస్యకును "5ండవ అమావాస్యకును 

నడుమునున్న సల యధికమూస మగును, 

అతి సూత్మముగ "లెక్టరావలెనని పట్టికలలో 

అయిదు స్థలముల వటికు దశాంశొంకములు 

(Five places of decimal) ఈయ బడినవి, 

ఈ దఖొంశ సంఖ్యలు దినములో ఇన్నవభాగ 

మని తెల్పును. ఫీనిని ౬౦ తో హెచ్చించిన 

గడియలు వచ్చును. "జీవమును ౬౦ త్రో సా 

చ్చించిన విగడియలు వచ్చును, ౨౪ తో హా 

చ్చించిన గంటలువచ్చును, శేషమును ౬౦ తో. 

హాచ్చించిన మినిట్లు వచ్చును. ఈలెక్కలన్ని 

యు సూర్య సిద్ధాంతము ననుసరింఛినపి. 

౨౩ పట్టికలలో వై(త్రమాసము మొదట 

చేయుటకు మూరు చివర నేలవేయంబడినదన్న 

సంశయము రావచ్చును. సౌర మోానమాస 

మునందు ఇాం[ద చె తమాసము * _పారంభ 

మగును, అనలా సౌర సంవత్స రాంతీ మాస 

ము జరుగుచుండగా నాందసంవత్సరాది 

మాసము (ప్రారంభ మగును. కాన్సున మోన 

మాసముతోయబాటు చై (త్రమాసము వేయం 
బడీనది, అచ్చే యే సౌర మాసము జరుగు 

చుండలా నేచాంద్రమాసము (పారంభమగు 

4 సౌర మోనమాసమునందు బాంధ్రమైత్రేము (ప్ర 
రంభమగున్వు బార్భిద చ్యశ్రమనందు మేన సం కాంతి 

వచ్చును అని చదువరుల ెలిసికొనజీలెను. 

నో యాచాంద్రమాస మా ఫౌరగమాసముతోోC 
ఇాటు*ఒక్కపం క్రిలోం జూపంబడిసది.. 

* అధిక మయవమాసముల మ్రితియన్న 9-వ 
పట్టికనుబట్టి మధ్యమమానమునవచ్చు అధిక 
మాసములేను లెక్కింపవచ్చును. స్పష్టమాన 

మునం గావలయునన్న సంస్కారము. జేసి , 

కొనవలెను, ౧౦-వన శతాబ్దమునకు పూర్వ ' 

ము మనజ్యోతిష్కులు మధ్యమ మానము 

ననుసరిం చియే అధికమాసములు లెక్క వేయు 

చుండిరి. కాని తరువాత స్పన్టమానముననే 

అధిక మాసములు లెక్క వేయం జొచ్చిరి, 

స్పష్టమానముతో *వేసినలెక్కు (ప్రకారము 
కూడ నొకప్పుడు లైక్క.తప్పును. అధికమొస 
ముల అెక్క వేయు గణికుండు తన తర 

తవ్యూ జ్ఞానమును ఉపళయోగింపవలెను. కావు 

ననే, భాస్కరాభార్వర్టిండు తన సిద్ధాంత శిరో 

మణి యందు నిట్టు(వ్రాసియున్నా (దుః. 

న్పష్టోషజాధిమానః పతితోజప్య లబ్ధో 

యదాయదా వాషజపతితోఇప్రి లబ్బః | 

. నెకైనె5.; క్రమళోజధి మానై 

స్పద్శాడినాఫఘు సుధియా పగాభ్యః॥ 

స్పోష్టమానపు లెక్క. (ప్రకారము అధిక 

మాసము వచ్చినను ఒకప్పుడు నిజముగా 

రాదు, ఒకప్పుడు లెక్క(ప్రకారము రాక 
పోయ్యినను నిజముగా వచ్చును. కావున నధిక 
మాసముల సంఖ్యనుండి ఏలు (ప్రకారము 

ఓక్క_టి యుక్కించిగాని, తగ్గించిగాని అహర్ష 

ణమును కనుంగొనవలయును.,  ” 

* 2౭2౧ శి 
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వచాందు మాసమునందు శెండ్ము సం 

కాంతులు కలుగునో దానికి తయమాస 

“మనిచేరు. భాం(ద 

| మాసము పెద్దదియు, 
సౌరమాసము చీన్నదియు నై నప్పుడు, ఆ 
చాంద్ర మాసమునందు సూర్యు(డు ఒక్షరాసి 

' దాటి యింకొక రాసిలోనికిం బోయి మరల 

.దానిందాటి మూ(కన రాసిలోనికిం బోవును, 

ఇట్లు ఒక్క (చాంద్ర) మాసమునందు శెండు 

సం కాంతులు వచ్చును. కావున ఆ నెలకు 

శేండు వేళ్లు పెట్టవలసీయుండును. అందుచే 

నొక్ష్య_ నెలను అణంచివేసెదరు.. ఇట్లు శయ 

మ్లాసము వచ్చిన సంవత్సరము ౧౧ నెలల 

తయ 

'మాసము వచ్చినయేడు తప్పక అధికమాసము 

సంవత్సరము కాౌవలసిన7ే కాని; 

ff 

నెలలు పూర్తి యగును. మయ మాసములు 

మిక్కిలి అరుదు! ౧౧౦౦ సంవత్సరములలో 

నోక రెరడు కీయమాసములు మూ(త్రము 

వచ్చును. శొ.శ, ౧౭౪౪ (క్ర శ, ౧౮౨౨- 

౨౩ లో పువ్యము క్షయమాసము 

వచ్చెను. మరల శా, శ. ౧౮౮౬ (క్రీ. ఈ, 

౧౯౬5 - ౬రీ) లోం గాని క్రీయమాసము 

రాదు. ఎప్పుడు వచ్చినను కయమాసములు 

మార్లశిర, పువ్య మాఘ మాసములలోనే 
వచ్చును, ఎందుకనగా ఈచాం[ద్రమాసముల 

కును ౨౯ దినముల వ్యా _ప్టీగల సౌర 

మాసములతో సంబంధము కలదు, ౧౯౧౫ 

మొదలు ౧౯౭౫ వణుకు వచ్చెడి యధిక తయ 

మాసముల పట్టిక (5) చివర సీయంబడినది. 

వచ్చును, కావున ఆ సంవత్పరమునంప ౧౨ (కొ. ల) 

సౌరణాం, ద, మాసమితలి పటిక ౨ 
| ల 

. సౌర మాసము "చాంద్ర మాసము సౌర మాసమిళి | చాంద్ర మానమితి 

౧ చ్వేషము వైశాఖము ౨0.౯౨ ౫౨ర ౨ R83 లా 

౨ వృవభిము జ్యేస్థము 3౧, ౪౨౦౨౮ ౨౯ 3 0౫౮ 

3 మిథునము ఆఘఫఘాథఢము 3౧-౬౪౪ ౭౨ ౨౯౩ or 

శ్రీ కర్కాటకము శ్రా వణమ్ 3౧.౭౫95 9 0A 
గ సింహము ఛాద్రపదము 3౧౧౦౧౮౬౧ 2౯,3 లోటూ 

౬ కన్య ఆశ్వీ జము 30,6ఈళ ౧౩౮ ౨౯3 ౦0౬౦ 

౭ తుల కార్తీకము ౨౯.౮౯౩ 33 ౨౯2 0౮ 

ఛౌ వృశ్చికము మార్షశ్మగరము ౨౯,౪౯౦.౨౭ 2X8 లా 
కా ధనుస్సు ఫుస్యుము , ౨౯౩౧౭౭౭ ౨౯3 oF 

౧౦ | మకరము మాఘము ౨౯ా'రరరాం౫గ్ ౨౯ ౫౩ ౦౫ 
“దం, కుంభము భాల్లు ణము .9౯,ర౨౦.౨౨౭ తర గా 

“౧౨ | మీనము. న మవైతృము 30, 38%3ళ౮ : SF M3 ౦౫౮ 

లి పా శ్రీ౭౨ క 
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న క్ష క ళా ౧” 

అధిక,క్షయమాసమితి పట్టిక? 
ధిక క్ష, ౧ టె , 

త _సౌరసంవత్సరాది తరువాత 

భౌరమా'స్రము చాం దృమాసము ఫౌరమానమి తీ బాం దృమా నమితిం ఎన్ని దినము లక్సుఆమా వా స్యన చ్చిన 

అధీకమాగనుగున్ను ? 

౧ ౨ త ౪ ui 

౧ మీనము విజాఖయు 2 0.౯౩3౫గ్గ౨౮ Dror | ఉ౧.ఈ౦ఈ౬గ౯ాది పూర్వము 

౨ వృవభము జ్యేస్థ ము LIN | A ౦౬౧౧౭ వి.౨౯రకిరాది 

కే మిధ్గునము ఆషాఢము గొర.0009౮ | రారాగ౯గ౭౬ శిళంరోిం ది 

¥ కళ్యాటకము (శావణము ౧S | ౧౧౮ ౧౨౨౩౫ ౭2.3)43.౨౦ ది త 

శ కింవాము భాద్రపదము ౧గ్గీర౯్రం౧౭ | ౧౪౭ ౬౨౯౩ రారార౧౨ం౨ డి ,? 

౬ కన్య ఆశ్వీజము OCEAN | ౧౭౭౧౮౨౫౩. \ ౯౭౫49౦౧ ది స 

శి తుల కొ న్లీకము ౨౧౬౮౨౮౮౮ | ౨౦౬౭౧౪౧౧ ౧౦౧౧౪౭౫ ది. ౧, 

' ' ౧౦.౦౭ ౪౪౬ ది పరము 
. స m3 T 

చ) వృశ్చికము మార్దశిరము ౨౪౬. 8౧౯౧౬ శ్భావి౬ ౨౮౮౭౦ | ౧౦౧౧౪౭౫ ది పూర్వము 

శా.ర౬౧౬ర ది సరము 
స Deter | e222 | ౯ ధనుస్సు పున్యుము ౧౦.౧౧౪౭౫ ధి పూర్వము 

| ([( ౯౭౭౯౧౦ది పరము 

౧౦ మశరము మాసుము 3 0౫౦౮6౯౯ ౨౯౫. క 0౫5౮ (.. గ౮౬౧౬క ది పూర్వము 

- ER క ౯౭౭౯౧౨ ది పరము 

౧౧| . కుంభము ఫాల్గుణము. | కికిళశాంగఐ౭ | 3౨క౮క ౬౭ | ౧౦౦౬౮౮౦ ది పూర్వము 

వ 

° - ౧౦.౦౬౮రాం౦ం డి పరము 
౧౨ మౌనము మై త్రయ" 2 ౬౫౯.౨౮ 2౫ Roe oX | ౧౦౮౯౧౭౦ దివ్రూర్వము 

* సౌరసంవత్సరము (పౌరంభ మైన తరువాత మెొంద టి అమావాస్య ఈ కింద నుబావారిం-చిన దినములకు 6 

బూర్వము, వచ్చినయెడల చి-వ ఇంట్లోం జూప(బడిన బూ ద్రమాసము ఆ'సంవర్సేరము అద్ధికమాసమగును, 

1 ఊధానారించినట్లు కొన్ని దినములకు బూర్వమున్సు కొన్ని దినములకు. బరముగను వచ్చినయెడల ౨-వ 

యింట్లో౯ జూపంబడీన చోంద్రమాస మౌసంవత్సరము ఆధికమాసమగును. 

కి ఫారసంవత్సరము (ప్రారంభమైన తరువాత "మొదటి అమావాస్య ఈ (క్రింద నుదాహారించిన దినములకు 6 
© 

గ - , 

బూర్వము వచ్చినయెడల ౨-వ ఇంట్లో జూపంబడిని బూంద్రమాభము ఆసంవత్సరమే అధికమాస్థమగు న. 
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| సంవత్సరము ఏనెల |శాొలిభాహాన క్రీ స్తు |అధికమానమెవ్వుడు _పొరం 

పేరు. | అధికము శకము | శకము |భమై, ఎప్పుడు ముగియును! 

౧ | రాక్షస వెళాఖము ౧౮౩౭ ౧౯౧౫ |౧౫ ఏప్రిల్ ౧౮౪ మే 

5 | పింగళ భాద్రపదము ౧౮౭౯ ౧౯౧౭ ౧౮ ఆగష్టు-౧౬ "స్మస్టెంబరు 

3 కాద, శా/వణము ౧౮౪౨ ౧౯౨౦ (౧౬ జులైంా౧ళ ఆగస్లు 
౪ రుధిరోద్దారి జ్వ్యేస్థ ము ౧౮౪ ౯ ౧౯౨౫ |౧౬ చేరో జూజొ 
౫ అక్షయ * చెత్రమ్ల ౧రాళర ౧౯౨౭౬ ౧ మార్చి---౧౨ వీపీ ల్" 
క విభవ (తావణము ౧౮౦ ౧౯౨౮ |౧౮ జులై...-౧ ఆగ ట్రా 
౭ ,పపోత్చత్తి 'ఆపూథము ౧౮౩ ౧౯౩౧ |౧౭ జూకా--౧ జూలై 
ర |భొవ వైశాఖము ౧౮౫౬ ౧౯౩౪ ౧౩ వృవీల్--౧౩ చే 
ణా |ధౌాత భాద్రపదము చ ౧౮౫౮ ౧౯౩౬ |౧౮ ఆగష్టు—౧౫ సెఫెంబరో 

౧౦ ప్రమాది ౧ శ్రావణము ౧౮౬౧ ౧౯౨౩౯ ౧౭ జులై_-య అగస్టు 
౧౧ ' చిత్రభాను జ్యేన్థ ము ౧౮౬.౪ ౧౯్ళో౨ |౧౬ మేరారి జ్రూాాకా 
౧౩ పార్థివ మైత్రృము ౧౮౬౭ ౧౯౪4 |౧ మార్చి---౧౨ పష ప్రీల్ 
౧౩ | సర్గాజిత్తు శావణము ౧౮౬౯ ౧౯౪౭ |౧౯ జులై ౧౬ ఆగను 
౧౪ వికృతి అఆపుథము ౧౮౭౨ ౧౯౫౦ ౧౬ జూాకా_౧౫ జాన , 
౧౫% విజయ వైశాఖము ౧౮౭౫ ౧౯౫౩ ౧౪ ఏప్రిల్ ౧౩ జే 
౧౬ మస శభ భౌ చపదము ౧౮౭౭ ౯ ౧౮ అగషు.--౧౬ సి వెంబరో 
౧2 |ఇళ్లంబి (కావణము ౧౮౮౦ ౧౯౮ ౧౭ జులై అజా లల్ల అగు తా ప్రస జ్నేస్తము ౧౮౮౩ th | 6 ళా ౮ ౧౯౬౧ (౧౫ మే౧౩ జూజ 
౧౯ శోభకృతు ఆశ్వీజము ౧౮౮౫ ౧౯౬౩ (౧౮. సపైంబరు౧౭ ఆకోబరు 
30 శోధ చెత్శ్కము * ౧౮౮౬ mrey ౧౫ మార్చి ౧౨ నీవీ ట్రా 
౨౧ పరాభవ | తావణము ౧౮౮౮ ౧౯౬౬ (౧౯ జులె--౧౬ అగ్గప్పు ౨౨ | ఫౌమ్య ఆషాఢము ౧౮౯౧ ౧౯౬౯ ౧౫ జూకొాంలక జాల 23 పరీధావి జై కాఖము '౧ర౮F౯ొర ౧౯౭౨ (౧౪ ఏపీల్._౧3 హ్ వశ ఆనంద భాద్రపదము "| అర౯ా౬ ౧౯౭౪ | ౧౮ అగహ్హ__౧౬ “ని స్రైంబర 

r 

* ఈ సంవత్సరము పుమ్యుము శతీయమాసము, కోయమా 
కప్పక్రకచ్చును. 'కావ్చన ఈము డధికచూసముకూడ వచ్చినది, 

శ 

సమువచ్చిన సంవత సరయు  అధిశమాసముకా త 
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గి 

అన౦థగపాొాలు(6డు, , i 

3 
3 

గాడ 

జా 
a] 

అధికారి 
గామ మునసబు “అధికారి యనంబడును, 

అగముడ యనులు, బడగలు, 

వారిలో. గొందటి కథికారులను 

అను జాతి 

చేరుగలదు. 

ఓథ్ర జాతివారిలో కొన్ని గామాధికారుల |? 

కును, దత్నీణ కన రా జిల్లాలో “స్థానికి అను 

శాఖ వారికిని ఈ నామము కలదా. 

అధి రా జరొజ్తు, ల్రతేడు చోశచే 

శ్రప్రు రాజు, (వ శ, ౧౦౭౦ లో మరణము ' 

నందిన వీరరాజేం(దుని కువూరుండు. రాజ్య 

మునందంతః కలహములు పెక్కు.లుండినరిదున 

తండ్రిపోయినవెంటనే ఈ త ని కి ని రాజ్యము 

స్వాధీన మైనదికాదు. విఖ్యాతుండగు వి(క్షమా 

దిత్య చాళుక్యు(డీతని చఛావమజిుంది. ఆతని 

సాయమువలన “అధి రాజరాజు కి శ్ర,గాం౭_౨ 

సంవత్సరమున చోళరాజ్యమును వశపజుచు 

కొనెను. కాని యాతడు (పజానురంజకుండు 

గాక (పజల చే బ్వేపింపంబడి ౧౦౭౪లో. జంప 

బడెను, 

ఈశతని'కే “అధిరా జేంద) చోళుండు-లఅధి 

రాజరాజేంద) పరే సరివర్మ” అన్న బిరుదు 

లుండెను. ఈతనితో చోడవంశ మంతరించె 

నని చెప్పవచ్చును. వేంగి'దేశపు రాజయిన 

రాజేం(దుడను నామాంతరము గల (ప్రథమ 

కుళోత్తుంగుండు అధి రాజేంధద్రుని తర్గువాత 

చోళ దేశమునకు రాజై చోళుండన్న చేరు 

పెట్టుకొనియెను. శ 

వ 

మళయాళ + దేశమునందు . 

| 
| 

అధిరాజ్య దేశము. భారత 

వర్షీయా "దేశము, ఇది దథ్నీణ*మత్స S$ చేక 

మునకు దశ్నీణముి నందుండెనా. పాండవుల 

కాలమున నిచ్చట డంతీవ క్షుడు రాజ్యము 

చేయుచుండెను, (భార సభా. ఆ. 3౧) 

అధి వంగము. గౌతమ వనము 
నకు సమీపము నందున్న భారత వర్భీయ ' 

తీర్థము. ఇ 

అధిజ్ఞాన పురము. వేదిచేశము 

నకు ముఖ్య పట్టణము. 

అధ్భస్న భారత వర్ష మందలినద్ని 
ఠి (భార, స భీవ, అ, ౯) 

టిన్, అన్ అనునది దథ్నీణ బర్మాలోని 

" శ్యాక్ "ప్య్యూ జిల్లాలోని యొక పట్టణ (పాంత 

మునకు వేరు. వై శాలము ౨౮౬౧ చతు 

రపుమైళ్లు. 

భాగము విశేవము, వ్యవసాయము తీక్కు.న. 

రాయబడి భూ, 5౧౦౦౦ లు, ముఖ్య పట్టణము 

జనసంఖ్య ౨౭౮౬౨ అడవి 

అన్ అనునది. అక్కడ ౮_౨౭ జనులుగలరు. 

అనంగ: భారతవర్శీ య న ది. 

(భార, భీహ్మ, అ. ౯) 

అనంగ పాలుందు. ఢిల్లీ రాజు. 

తువర వంశములో. జివగవా(డు. ఈతని కా 

లములోనే యాతని రాజధానికి 'ఢిల్లీయని 

జీరుగలిగెను. ఇతనికి పుత్రసంతానము లేదు. 

బట్టలు కుమా _శ్లెలుండిరి, అందు కమలా 

చేవియను నామెను * అజమోారు రాజయిన 



చకా 

¢ 

అన ౦తకవి (సం, “స 

fh, 

సోమేశ్ళరునకిచ్చెను. + ఈమె కుమారుడే తరు 

వాత ఢిల్లీశ్వరు( జైన పృథ్వీ రాజు. ' "రెండవ 

కుమా_ర్లెయగ్గు విమలా ్లేవిని కనోజ్ 

విజయ ఫాలునకిచ్చి యుండిరి. ఈమెయీ జయ 

కొరాజై న 

చం[ద్రునికల్లి. అనంగ పాలుడు ముసలివా(డై © 

బదరికాశ్రమమునకు. బోవునపుడు తనథిల్లీ 

రాజ్యమును డాహీ[త్రుడగు. పృథ్వీనాజున 

కిచ్చెను. 

అనంగభాగి* ఒ క్ర(బ్రహ్మార్షి. 

(మాడు భృగువు) 

అనంగ భీమ వుండు. ఇకండు 

జరిస్సా దేశమునకు రాజు, (క్రీ క. ౧౧౭౮లో 

రాజ్యమునకు వచ్చెను. ఇప్పుడు జగన్నా థము 

నందుగల చేపాలయ మోతే(డు కట్టించెను. 

ఇతనిరాజ్య విస్తార మకు. వగనుంచెను? ఉత్తర 

మున బంగాళమువై పు భఛాగీరధీన డి) 

ద ఖీ ణము న గోదావరినది, పశ్చిమ 

మున శోణపురపు అరణ్యము, తూర్పున 

సము(ద్రము - ఇవి యీతని రాజ్యముయొక్క- 

మెల్లలు. ఇందు వలన నితడు గొప్ప రాజ్య 

మును పరిపాలిం చెనని చెప్పవలపియున్నది. 

వచ్చెడి యాదాయములో మూ(డవ,వంతు 

తీనస్వంత వ్యయముననై తీసికొని; మిగిలి 

నది యతండు సెలవుచేయుచుండెను. ఇతండు 

పెక్కుధర్మ కార్యములను చేసెను. ల్రీణువది 

చేవాలయములను, పది పెద్ద నదులపై 'ేతువు 

లను నిర్మించెను, కం కూపముల? ద్రవ్విం 

జను, నూటయేబదిరెండు నదీఘట్టగము, 
ళు 

"త్రభు 

.గట్రించెను. రోం (గామముల' గట్టిం చెను; 

దకలతు పువ్కురిణుల్య ద్రవ్వించను. ఇట్టి 

ధ ర్మాత్యు.డై న యీరాజు కొన్ని కారణము 

లేం గొందజణ (ఛాహ్మణుల. జంవీం చను, 

ఆపాపముపోవుటశై యాతండు తపన్సుచేయC 

గా జగన్నాథుడు దేవాలయముకట్టించు మని 

స్వప్నమందు జెప్పెను ౧౧౯౮ లో సీ 

"దేవాలయము పూ_ర్తియయ్యెను. (వి, కో 

ఇతనికే లాడ దేవుడని నామాంతరము, 

కల్యాణమల్లుండను కవిచేసితండు “అనంగరంగి 

మను కామశాస్త్ర విషయక (గంథమును 

వ్యాయించెను, (అ, కో, 

అునంగుండు. ౧ శివునిచే భస్మము 
చేయంబడిన తరువాత మన్మథునకు వచ్చిన 

చేరు. (చూండు మన్మథుండు) 

౨. రామ సేనలోని యొక వానరుడు, 

అనంతక పి(చిత్ర కవి.ఇతండు పెమ్మ 

సాని చినతిమ్మ రాజున కా(శితుండు. పదు 

నేడవ శతాబ్దపు ముదటి యర్ధమున నున్న 

వాండు. ఆరువేల నియోగి చొవ్మాణుండు. 

చిత్రకవి పెద్దనార్యుని పుతుంండు. భారథ్య్వాజ 

గోత్రుడు. ఇందు మతీ పరిణయమను (ప్రబంధ 

మను రచించెను. హరిశ్చంద్ర నలోపా ఖ్యాన 

మునకును విన్లు చిత్తీయమునకును టీక 

వోసిన వాడు. అంజనేయోసాసకుడు. 

అనంత ఛందస్సు. 

అనంతా మాత్యుండు. 
తౌ 

చరా టు 
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కా నాను మయా టు 

అనంత సుల yew) “మైనూరు రాజ్య : 

మునందలి యొక పల్లె. షిమోగాజిల్లాలోని 

సాగర్ తొలూకాలోనిది. పియోగాకు ౨౯ 

మైళ్ళమోందనుండును, జనస౦ ఖ్య 382 

అంభాసురుండన్న రాజుచే నెనిమిదన 

శతాబ్దమునందు సీగ్రామము కట్టింపంబడయె. 

పదునొకండవ శతాబ్బమునందు నిది వాళు 

క్యుల స్వాధీనము సందుంజెను. ఇదీసహస) 

వి షప య మూ (వుండలములోనిది. ౧౦౮_౨ 

లో నిది ౧౨౦౦ (బాహ్మణులకు నగహార 

ముగ నీయంబజేను. ౧౦౭౯ లో నిది రాజ 

భానిగ( జెప్పంబజెను. పదునేడన శతాబ్దము 

నందు, శేలడిరాజయిన వేంకటప్ప నాయకు. 

డీగాYమమునందు శివాచార మఠ మును 

స్థావీంచను, చంపక సరసు అను చెరువు 

త్రవ్వించెను. (గ్రామముసేరు “అనందపురి 

మని మార్చెను, అదియే తరువాత అనంత 

పురముగ మాశిెను, హెదరు టిప్పూకాల 

మున నీ(గాముముపై చారిదాొడులు పెక్కు 

సొర్లువచ్చెను. ౧౮౩౦ లోని తీరుగుచాటు 

కాలమున సీ(గ్రామము దోపిడికి లోన య్యను. 

అనంతపురము (గాచు ము). 
అనంతపురము జిల్లాకు ముఖ్యపట్టణము, ఇది 

చెన్న పట్టణమునకు వాయవ్య మూలగ ౨౧౬. 

మైళ్ళమిండనున్నది. చిన్న పురి దథీణ మహో 

రాష ఇనుపదారి మార ముయొక్క.' గుంట 
డు ౧ 

కల్ బెంగుళూరు ఉఊాఖమింద నొకస్టేషన్ 

శ 

ఈ జల్లాలోనున్న_ మునిసీ 

యొకటియే, క 
3 శ. 

ఈ (గామమును చిక్కష్ప ఉడయర్ 

అనువాడు కట్టించెనని చెప్పుదురు. *ఈతే(డు 

విజయనగర రాజయిన 
చరిత, 
(ఆ (పథ మబుక్కరా 

యలకు (౧౩౮౨-౧౩౭౯) మం(త్రిగ నుండెను, 

ఈ ఉడయర్, ఒకపెద్ద చెరువు కట్టించి: దానికి 

చెండు అలుగులనుండి ఎక్కువైన సీరుపోవు 

టకు "రెండు కతా(లును, వానికి సమిీాసమున 

ర్ండు (గ్రామములును కట్టిం చెను. అందు 

నొక (గామమునకు రాజుపేరిట బుక్కరాల్ధ్ణు 

సము[దము అనీ పేరు పెట్ట; శెండవదానికిం 

దన భార్యయైన అనంతమ్మ వేరిట అనంత 

సాగర మని చేరు "పెక్టైను, అపేే అనంత 

పురవమని మానెను, 

విజయ నగరమందు రామరాజు (ప్రభుత్వ 

ము చేయుసనుయమున, హండెవంశజుండైన 

హనుమప్ప నాయుండనువాండు ఆతనియొద్ద 

నొక నాయకుడు గానుండి, తిరుగుబాట్లు 

చేసిన సలికము తిమ్మప్పను, శీడిందేను. మరి 

యొకో యుద్ధములో నై జామును స్పీడించెను. * 

అందుమోంద రామరాజు సంతసించి హను 

మప్పకు నంచేల, బుక్క-రాయ సము(దము, 

ధర్మవళము; కనికట్లు, అనంత పుర ము బళ్ళారి; 

+ ఈ “అనంతపురము శై ఫీయతు” అను పుస్తకమందు 

ఈతండు నైజామును ఓడ్మించ్చి చెజపట్ట తెలి రామ 

౧౯౧౧లో నిచ్చట రాళోం౫ో౭ి జనులుండిరి. అాజునకుటగానుకగా నిచ్చెనని యుస్టోది. 

5౭౭ క్ట 
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Bm 

కారోడు అను (గ్రాతుములను, ెక్కుపద 
వులును ఇచ్చెను. హనుమస్స్ప కుమోరుండు 

ఇమ్మడిహ రప నాయ్ముడు, అతని కుమా 

రుండు మృలకప్పనాయుండు. మలకప్ప "కాళి 

కోట యుద్ధములోం బోరాడినవా(డు. విజయ 

నగర రాజుల (పభతగ్గిన తరువాత సీతండు 

గోలకొండ నవాబునకు సామంతుండై అనంత 

పురమునకు. జుట్టుపట్టుననుండు (ప్రాంతమును 

జాగీరుగ సంపాదించిన నపాబునకు 

ళ౭౭_౨ కాంతిరాయ వరహాలు (రమారమి 

రు. ౧9౦౦౦౦) కప్పము కట్టుచుండెను, 

ఈతనికి సంవత్సరమునకు రు, ౧88౧౬ భూమి 

ఈ మలకప్ప నాయుడు బుక్క 
సముద్రమున నివసించుఛు నొక్క_నో+ 

సాగరముసనకుంబో (గా ఎల్హారెడ్డియ ను 

తనిని తనయింటికిం జాంబూలమునకు. బిలి 

చెను. మలకప్ప నొనియంటికిబోయి, తాం 

బూలము తీసికొని, యాతని సంతానాభి 

వృద్ధిజూచి సంతసించి, యదివజక్సు దనకు 

పురుషసంతానములే నందున, ఎల్లా రెడ్డియున్న 
ద్ 

తావునతోను నివసించినం దనకు. గుమాళ్ళు 

కల్లుదురని తలంచి, యతనినడిగి యాస్ట 
లము దీసికొని యచ్చట రాజమందిరము 

కట్టించి తాను నివాసముగనుండ( జొచ్చెను, 

అప్పటినుండి యాగ్రామమునకు హం 
అనంత 'పుఠమ్నన్న. వేరువచ్చను. 

ఇగ 
గ. 

. మలకప్పకు ,సీద్ధ్దరామమ్మయను భార్య 

వలన నల్లురు పుత్రులుసుట్టిరి; చేవప్ప, చిన్న 

రామప్ప, అఖింగప్ప, హంపనాయు(డు. మల 

కప్ప తన పుతు)లలో చేవప్పకు నంద్యాల, 

i చిన్న రామప్పకు బశ్టారి కరునోడు, లింగప్పకు 

కడప కనికల్లు, హాంపనాయునకు అనంత 

పురము, బుక్క_సాగరము; బుక్కపట్నము,; 
ధర్మవరము ఇచ్చెను, హాంసనా యుడు 

౧౬౧౯ మొదలు ౧౬8౧ నజకును, అతని 

కుమారుడు సిద్దప్పనాయుండు ౧౬.౫౯ వణి 

కును, ఈతని కుమారుడగు పవడప్ప ౧౬౭౧ 

వజకును రాజ్యముచేసిరి. ఈతేని (ప్రభుత్వ 

కాలమున రాయదుర్లము పౌశేగారు ఈతని 

రాజ్యము పై దండె త్తివచ్చి కొంతవశపణు చు 

కొని ధర్మవరములో తనమై న్యమును కొంత 

ఠాణాగా నుంచిపోయెను, పవడప్ప పోయిన 

తరువాత ఆతని కుమూరుండైన సిద్దప్ప బాలుం 

డగుటచేం గొంతకాలమువటుకు పవడప్ప 

భార్యయెన. రామక్క రాజ్యపాలనముచేసెను. 

ఈమె కాలమందే యాబేశము జొరంగ జేబు 

స్వాధీనమాయెను. ఆత(డు ఏరికప్పము తగ్గించి 

౧౧౨౦౦ ,వరహోలువేసి, ఏరు చక్రవర్తి 

యుపయోగార్థ మై ౧౨౦౦ పదాతులను, ౧Ao 

మంది గుజ్జపు రాతులను ఎప్పుడును ఉంచ 

వలెనని యేర్చాటుచేసెము. " సిద్దప్ప ౧౬౯౬. 

లో మృతుండయ్యె, 

సిద్దప్ప కొడుకు (పసన్ననాయుండు, ఈతని 
కాలమువటుకు “ఈ (పాంతము కడప నవాబు 

926 ౯ 
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స్వాధీనమైనది, రాయదుర్గమ్ము పా ళెగారును, 

వంచుటలో నీతండు కడప నవాబునకు త్రో 

డయ్యను. అందుకు నవాబు ప్రసన్నుడై, 

ఈతండు నవాబు నుపయోగారము సెన్య 
థం... యా 

మంచవలసిన యావస్యకత 'లేకుండంజేసెను. 

ఈతని యుంపుడుక తెయిన వస౦త మ్మ 

యోాతేనిని ౧౭౨౨౦ లోం బొడిచి చంపను, 

పృసన్న ప్పకు( గుమూళ్లు లేనందున నతని 

తమ్ము.డైన పవడప్పనాయుడు రాజయ్యను, 

ఈతీ(డు కడప నవాబుసకు కప్పము కట్టుట 

మానివేసినందున, నాతండు సై న్యవుంపంా 
యా 

దానిని టడించెను. ఈతని 'రాజ్యకాలము 

౧౭౨౦-౧౭౨౭. 

పవడప్పకొడుకు సిద్దప్ప స స్వేచ్య్భాచారుండై 

అప్పులపాల య్యను, తం మూడేండ్లు 

(౧౭౩౭-౧౭౪౮౦) రాజ్యము చేసిన తరువాత, 

నాతని యధికారులు తిరుగంబడి, యాతని 

సెత్తండ్రియెన (పసన్నప్పకు నుంపుడు కళ 

యందు;బుటిన రామప్ప యను వానిని రాజ్య 
ర 

ముపై( గూర్చుండంబెట్టరి, సిద్దప్ప 'తాడిమళ్ఞ 

పాఖెగారుని సాయము వురల. తనరాజ్య 

మును సంపాదింపయత్ని ౦ చెను, కానిరామప్ప 

మరాశావారికి శరణుబోయి గుత్తి మురార్ 

రావును తోడుతెచ్చుకొనెను. అనంతపుర 

మును స్వాధీనపజుచుకొని సీద్దప్పను వెజం 

జెకును, 
6 . 

రామప్ప ౧౭౪౦ మొదలు ౧౭౫.౨ వణకు 

రాజ్యముచేసెను, ఈతని * కాలమునందు 

మరాశఠావారుపీరికప్పమును తేగ్టించి 

రు ౧౮౦౦౦ చేసిరి. ఇదిగాక. "రా మ ప్ప 

మేరార్ రావునక్కు రు] ౫౦0" లు కొప్పము 

కట్టుచుండెను. పూర్వము శాయదుర్గమువారు 

? స్వాధీనపజ చుకొనిన తమ రాజ్యములోనిభాగ 

మును మరల సంపొదింపవలెనని ధర్మవరము 

నొద్దనున్న కనుముక్క-లమిందికి దండుపోయె ' 

ను గాని యోడి తిరిగివచ్చెను (౧౭౮౦). 

మరుసటి సంవత్సరము రాయదుర్లమునారు 

ఈతని రాజ్యముమిోాందికి దండువచ్చి బుక్క 

పట్టణమును ముట్లడించిరి. కాని రామప్ప 
లు 6 

వారిని ఓడించిపం పెను, నురుసటిసంవత్సర ము 

కూడ వారు మగలృవచ్చి యోడిపోయిరి.” 

వెజలో నుంచంబడిన సిద్గ ప్ప వృతి 
యి 

నొం ణెను ఆతనిభార్య తేనకు బంధువుండై న 

బళ్లారి పాిగారునొద్దకు చారిపోయెను, 

అచ్చట నామె సలహాోననుసరించి, యా పాళి 

గారుండు రామప్ప కుమారు(ణేన సిద్దిరామ 
దష 9 

ప్పను పెంచుకొనెను, ఒకప్పుడు బశ్జారి పాళి 

గారుండు కుమారుని పెంచుకొనిన తరువాత 

మి(త్రత్వము నటించుచు రామప్పను చూచు 

టకై అనంతపురమునకు గొప్ప సిబ్బందితో 

వచ్చెను. అనంతపురముకోట చిన్నదియగు 

టచే రామప్ప తన సిబ్బందిని మతీయొక 

చోటకియబంసీ చుట్టముల సిబ్బందికి దనకోట 
శి 

లోనుండుటకు తా విచ్చెను. బశ్లారి పాళి 

"గారుండ్ట్లు తన సిబ్బందితో అనంతపురము 

కోటలోనుండి, యొకదినము నర్రామచ్నీనుచంసి 

+ 22౯ . 
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r 

[సం క 

కోటను, గాల రాజ్యమును స్వాధీనపణుచు 

కొనెను, 'తొనుపెంచుకొనిన సిద్దప్పను చెల 

'బెప్టైను,సిద్దప్పచెఅసాలమ్మోందియ ధి కారులను 

వశేపట్లుచుకొొని, అందుండి పారిపోయి, తన 
"బావమజందిమైన బసప్పథోయగూడ మురార్ + 

'రావుకడకు. బోయెను. బసప్పసాహసముగల 

శూరుండు. మురార్ రావు వద్దనుండి కొంత 

మైన్యముందీసికొని, కొంతమై న్యమును తాను 

కూర్చుకొని బుక్క-రాయసముద్రమును ముట్ట 

శించెను. కాని బశ్లారినుండి - పెక్టమై న్యము 
౧ దుమ 

వచ్చి బసప్ప సైన్యమును వెడలంగొ స్పైను, 

అంత నాతం డధైర్యపడక, కడప నవాబును 

ఆ(శ్రయించి ఎ న్యముం దైచ్చి బుక్క రాయ 

సముదమును, అనంతపురమును స్వాధీన 

పజుచుకొని, సిద్దప్పనురావించి పట్టాభిది కని 

జేసెను (౧౭౫౫). ." 

౧౭౫౭ లో మురాక్ రావు అనంతపుర 

మును ముట్టడించెను. కొంతకాలమువజకు 

లోనివారు పోరాడిరి.. కాని విధిలేక మరాఠా 

వానికి రు, ౫౦,౦00౦ దండుగనిన్ని, (గామము 

పోడుగాకుండ 'దక్కించుకొనిరి, ఇది వజకు 

జరిగిన పోరాటములనలనను, ఈ దండుగ్గవల 

నను సిద్దప్ప మిక్కిలి బీద వాం డ య్యా. 
అందుచే బసప్ప దోవిడికి వెడలి తాడిప(త్రియొ 

లుట్క రొదము మొదలె నసలములను కొల 
౧౧౧౧ టు ఏ థి అ ౧౧ 

నొశాను, 

లు 

౧౭౭౨ బుక్కపట్నము చెరువు తెగంగా 

శానిని అపుటక్షు యత్నించి, :.ఆపరిశ్రమవలన 
p> 

.ఒసప్ప కిరి శేషమండయ్యును. ౧౭౭ లో 
శాలి pr ళ్ 

హాదరు గుది, బశ్హారి జయంచి అనంతపుర 

పాంతమునకును స్వామి అయ్యెను. ఆతే(డు 

అనంతపురమువారి కప్పము హెచ్చించి రు. 

౬.౯౦౦ లు చేసెను. ఇంత కప్పము కట్టుశ క్షి 

ఈ సంస్థానాధిశ్వరులకు లేనందున ఛాకీపడ. 

జొచ్చిరి, అందుమో:ద సోదర్ కొందణు 

భటులబంవీ, సీగరానుప్పను చెజి(బెట్టించి, 

సంస్థానమును వశపటు చుకొచను. కొన్ని దిన 

ములవజుకు సిద్ద రామప్పకు నెలకు ముప్పదివర 

హోలచొప్పున భరణమిచ్చిరి. తరువాత దానిని 

గూడంజాలించిరి. ఈతనియిద్దజు కొడుకులును 

హౌదర్ సై న్య ము లో జేరి యందు 

మృతులై రి.మూ:డవవాండగు సిగ్గప్పనాయుని 

శ్రీరంగపట్టణమునకుం బంసిరి, ఇట్టిదుఃఖముల 

భరింపలేక ౧౭౮౮ లో సిద్దరామపృ చెర 

లోనే మరణము బొం చెను. 

తరువాత పహాంజె వంశము వాళెవరును 

లేకుండం జంపవలసినదని టిప్పూ సుల్తానుండు 

ఆజ్ఞయిచ్చినందున; ఈవంశమువారి నందిని 

అతని యధిశారులు ఉరితీసి అనంతపురము 

నందే చంవిరి. కాని సిద్దప్ప మాత్రము 

తప్పించుకొని పోయిను. అనుకూలకాలము 

వచ్చువటికు నాతండు కాలహాస్థి సంస్థానము 

నందు డాగియుండెను. టిప్పూ ,చనిపోయిన 
తరువాత నాతండు ౧౭౯౯ లో అనంతపుర 

మును స్వాధీనపణు చుకొనెను. ఈ భాగము 

శ్రీరంగపట్టణ “"యుద్ధానంతేరమున నిజాముకు 
ళ్ 
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అనంతేపురము, . గ 

ఖై 

కారా 

నీయంబడినందు న సిద్దప్పవార్తి క్షంకితు డ య్యే. . 

ఆ పిభుక్వము వారీతేనికి సీద్ద రామపురము 

జాగీరుగనిచ్చిరి. ఇంగ్నీ షువారి స్వాధీనమైన 

తరువాత మనో) ఈతనికి "పెన్ షన్ ఇవ్పీం 

చను. ఈతండు ౧౮౫౦౧ లో నురణము 

నొందెను. ఈతని వంశజులకు ౧౮౬౦ వణుకు 

ఈ యుపకార వేతనము ముట్టుచుండెను. 

౧౮౦౦ లో ద త్రమండలములు కంపనీ 

వారి (క్రిందికిరాంగా, ఆ (ప్రచేశమునంతేకును 

మనో అనువానిని కలెక్టరుగా నియమించిరి, 

అతండు అనంతపురమునం చే తనకచ్చేరియేవ్ప 

అ చుకొ నెను, ౧౮౨౨ లో కలెక్టరు కచేరీ 

బశారికి దీసికొనిపోయిరి. ౧౮-౨౩౨ లో మరల 

ఆకచ్చేరి అనంతపురమునకుం బే. బడెను. 

౧౮౪౦ లో కలెక్టరు కేరి బళ్లా రికిమార్చి, 

అనంతపురములో సబ్ క 'లెక్టరు ఉండం 

జొచ్చను, ౧౮౬౯ లో ఈకచ్చేరికూడగు త్తీకిం 

బోయెను. ౧౮౮.౨ లో అనంతపురము 

స్వతం్యతముగ జిల్లా ఆయెను. అష్టు డిచ్చటికి 

మరల కలెక్టరు కచ్చేరి వచ్చెను. 

ఈ (గామవిశేవషములలో రాబర్ట్ సన్ 

స్క్యయర్ ముఖ్యమైనది. దీనిచుట్టు (ప్రక్క న 

జెప్యుటీ కలెక్ట రుకచేరి, తహనీలుడారు కచేరి, 

సబ్ మ్యూజి స్ట్రేటుకచేరి; సబ్ రిజిస్లా రుక చేరి, 

మూండుపార శాలలును) మునిసిపల్ ఆస్ పథత్రి 

మజీ వేజణుముందిరములును గలవు. అనంత 

పురములో కలెక్టృ రుసనిచేసి ౧౮౭౩౮౯ లో 

నచ్చటనే మరణమొందిన రొబర్ ట్ సన్ 
ఇ 

అనువానివేర ఈనౌకము (5q12r6) కట్టంబడి 

నది. ,అత(డు (బ్రతికియుండ నే ఈ చౌక 
మొనువర్పజ చి నడువుమ్న్న కోోటకందకమును 

కటించి పూడ్చించి; నడుమ మండపమును* 
*రు 

' చుట్టునున్న "చెట్టు తనచేకితో వేసెను. దీని 
6) M౧ 

కు_తేరమున (ప్రాత కోటయుండెను. దాని బురు 

జులశేషములును కందకపు పల్ల ములును 

ఇప్పటికి. గానవచ్చును. ఈ పాశకోటయుం 

డిన (పదేశమునశే యిప్పుడు జుబిలీ పార్క 

నెడి ఉద్యానమున్నది. దీనికి నుద్యానమని 

చేరున్నను ఇది యిప్పుడు సంతకు నుపయోగ 

పడు స్థలముథ మూ[తమున్నది. (గ్రామము 

చిన్నది, స్వచ్చముగ నుండును, మూండు 

నాలుగు మంచి ఫపీభులు కొలను. (కొ, ల) 

తేనంతే ఫురన్లు (జిల్లా) , చెన్న రాజ 
ఛానిలోనియొక తే తేలులేస జిల్లా, ద _తేమండలము 

లఅలనంబడు జిల్లాలకు నడవునుండును, .దీనికు త్తర 

మునబళ్ళాగికర్నూ ల్ జిల్లాలును పడమర బశ్ఞారి 
భాగ్ ౧౧ 

జిల్లా మైసూరు సంస్థానమును, దథీణమున 

మైసూరు సంస్థానమును, తూర్పున 'కడపజిల్లా 

యును కలను పూర్వము బళ్ళారిజిల్లాలోనే 

యస్కంతపుగము కూడ కలిసియుంజేను. 

౧౮౮.౨-వ సంవత్సరములో అనంతపురము 

జిల్లాను వేజుచేసిరి 

౬.౭౧౦ చదరపుమైళ్ళు. ఇందు పూర్వ మెని 

దీని వె శాల్యము 
యా 

మిది తాలూకాలే యుంఖెనుకాని ఇపుడు 

నూతనముగా కదిరియను తాలూకాను గలు 

పుట వలన తొమ్మిదయినవి, ం 

౮౧ 
. 

a 
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గ 

అనంతపులము జల్లా స్త్వమ(ప్రదేశముకలది 

కాదు, ఉన్నత(ప్రదేశము. ఇది మైసూరు దేశ 
మునకు సంబ్లంధించిన్ ఉన్నత (ప్రదేశము 

(Mysore plateau యొక్క చివరభాగము. 

దత్నీణమునై స్ట ఉన్న” 

తముగను, పోనుబోను 

పల్ల ముగను నుండును. 

నిమ్నోన్నత ములు 

ఉత్త తరము వె వైపు 

దశీణము వె 

ఎత్తుననున్న ది. పోనుబోను.ను తరమునై ప పు 

తగ్గి గు త్తియొద్ద ౧౦౦౦ అడుగుల ఎత్తుగను, 

ఈ శాన్యమున “తాడిసతలో)’ యొద్ద ౯౦౦ అడు 

గ ఎత్తుగను నుండునుశీ, జల్లాయొక్క తూర్చు 

భాగము కడపవై పు గుట్టలో నిండియున్న ది. 

వై పుప్రచేశము; ౨౨౨౨౦౦ అడుగుల 

ఎజ్జకొండలను గుట్టలు అటువై ప వైపు సరిహద్దు 

నకు ను త్తరమున నుండును. ఈ శాన్యిభాగ 
గము కొంత పొడవయిన పర్వత కందరము 

లతో నిండియున్న దై నను సమ ప్రజేశముగ 
నుండి ఫలవంతమైన శేగడి భూమిగానున్నది. 

ఈ భాగమును గు త్తితాలూ కాలోని పళ్చిమ 

భాగమునుదప్ప జిల్లాయొక్క_ మిగిలినఛాగ 
మంతయు, మిట్టపల్ల ములగ ఎజ్జమౌట్టి (ప్రజేశ 

మైనందున వ్యవసాయ మున కనుకూలయుగా 

లేదు. ఈజిల్లాలోనియన్ని "తాలూకాలకంకెు 

“మడకసి మిక్కిలి ఫలవంతీమైనది. నీటి వస 
తియు నెక్కువగాం గలదు. తాశిపతి), 

* ఒకానొక (ప్రదేశము వేయి అడుగుల ఎత్తున 
మన్న దియ్టనంగా నది సముధ్ధపు మట్టమునుండి ఆంత 
యొత్తువ న నన్న డని యర ము. - థి oe 

ఆటు 

pA “ముచికోటి గుట్టలుకలవు, 

ఇతర భాగములలోనల్ల నిమంగలక త్తి రాయి” 

గుట్టలుగుట్టలుగా నున్నది. పాలసము(దము, 
పెనుగొండ వై పు,గుట్టలు విశేషముగాంగలవు. 

ఈ గుట్టలలోం గొన్ని 3ంగ౧ అడుగుల వజ 

శెత్తుండును, 

ఈ జిల్లాలో మిక్కిలి యున్న త్రము లగు 

పర్వతములు లేను. 

గుట్టలు మా (తము 
ఉన్నవి. గు త్తీతాలూకా యందు గుట్టలధి 

కము. ౧౦౦౦ అడుగులుమొదలు 3౦0౦0 అడు 

గుల 'వజకు నెత్తుగల కొండలు ఈ జిల్లాలో 
ముప్పదికంటు నెక్కుడుగలను. బందు ముఖ్య 

మయినవి మూండు కొండలు. 

కొండలు 

౧ ఈశ్వరములై : ఇది కదిరి తాలూకాలో 

నున్నది. అడుగుల ఎత్తుకలది. 

౨ మల్ల సృకొండ్య ఇది పెనుగొండ తాలూ 

"కా బుక్కపట్టణమునకు కొంచెము ఈశాన్య 
మూలగా మూండుమైళ్ళ మోద నున్నది, 

30౮౮ తీడుగుల యెత్తుకలది, 

వ పెనుగొండ; పెనుగొండ (గామమునకు 
దథీణమున అరమైలుదూరమున నున్నది. 
ఏం౮౮ అడుగుల యొత్తు, దీనిమింద ఖా 
యన(బడు పురాతన కట్టడములును, శిలాఖా 

సనములును బెక్కులుకలవు, 

౨౧౬౬న” 

సెదకొండలు గాక్ష చిన్న చిన్న గుటలును 
ళు 

కనుములును, -ఈజిల్లా 

లోం 'బెక్కులు కలన. 
నేలమట్టముమాంద ౨౪ మొదలు ౧౭౦ అడు 

a 

కనువులు 
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సం. ౨] అన౦తపురము, . ) 

శి శ్ర 

గ్ూకి 

గులవణికు నెత్తుగనుండు గుట్టల్థు డెబ్బదికిం 

జై నికలవు. ఇవిరెండు- మైళ్ళు మొదలు పదు 

నెనిమిది మైళ్ళవణకు. బొడువుండును. ఇవి 

యయా జిల్లాయొక్క. యు త్తరభాగమున కంక 

దఖీణభాగమున నెక్కువగనున్నవి. ఇచ్చటి 

కోనుమలలో ముచ్చుకోట “కనుమ ముఖ్య మై 

నది. ఇది అనంతపురము "తాడిపత్రి తాలూ 

కాల సరిహద్దులలో నున్నది. అనంతపురము 

నుండి యాశాన్యముగా బుక్కరాయి సము 

దృము నాయినపల్లిమో(దుగా తాడిపథ్రికిం 

బోను బండిబాట యీాకనుమలలోనుండి 

పోవును. ఈకనుమపొడువు ఉత్తరదవీణముగ 

౧౭ మైళ్లు, వెడల్పు ౫ మైళ్లు. ఇచ్చట 

దొంగలభయ 'మెక్కువగ నుండును. కల్యాణ 

దుర్గము భర్మవరము తొలూకాలలో జిన్న 

కనువు లయిదారుకలను. కదిరితొలూకాలో 

దోర్నాలకనుమ, బొంతలపల్లి కనుమ; తుమ్మల 

మల మున్నగు భయంకరములయిన కను 

మలు కలవు, ॥ 

వ(జకరూరు అను (గామ సమోాపమున 

భూమిపై భాగముననే యెప్పుడైనను వజ 

ములు దొరుకు 

చుండును.అవియెచ్చటి 

నుండి పుట్టునో తెలియ లేదు, భర్మవరము 

తాలూకాలో 'రామగిరియొద్ద బంగారు గని 

యొకటి తొమ్మిది యేండ్ల క్రింద వమోరిస౯ 

అను పా శ్చాత్యునిచేం 

కాని యది లాభ (ప్రదమైనదికాదు. ఇటీవల 

గనులు 

గనిపెటంబడియె, 
A) 

| చన్నబావి జబ్బట్టు మథ్యజబ్బట్లి అనం పడు 

మూండుగనులు కని పెట్టంబడ్నినవి. వీని 
వలన లాభ మెక్కువగోనున్న డి. ఇండ్ల కుప 
'యోగపడు రాళ్ళుఅచ్చట దొరకును తాడి 

“పతి తాలూకాలో నీరాయలచెరువు నొద్ల్గ 
Qa) 

బలపపురాయి దొరకును. వానితో పాత్రలు 

వేయుదురు. 

ఈ జిల్లాలో? (బవహించునదులలో పెన్న 

ముఖ్యమైనది. ఇది మైసూరు రాజ్యమునందు. 

బుటి హిందూపురము 
నదులు లు 

తాలూకాలోనివి 

యగుచౌలూరు, రోడాయను ఆెండు[గావ్లు 

ములయొద్ద, రెండుపాయలుగా ఈ జల్లాలో 

(పవేళశించును. ఈశాఖలు శెండునుపరిగియను 

(గ్రామమున సీశాన్యమ్లున "రెండుమెళ్ల దూర 

ములోందిరిగి నొకటిగాంజేరి రొద్దము; నూతి 

మడుగు (గామములమోందుగా సూటిగ ను త్త 

రముదిక్కు. ౮౦ మైళ్ళు (ప్రవహించి, ఉడిపి 

(పెన్నహోోేబిలము) యొద్ద సర్రున తూర్పు 

నకుందిరిగి కొప్పలకొండ, పామిడి, బం 'ెల్హ 

దిన్నచిన్షి పొపూరు (గావుములనంటి, రమా 

రమి ౫౦ మైళ్ళు (ప్రవహించి, వంగనూరు 
QQ 

గ్రామమునకు నుత్తరమున నొక మైలుదూర 

ములో కడపజిల్లాలో. (బవేశించును. ఈజిల్లా 
ap) (మట్. 

లో ఈది ౧౩౦-౧౪౦ మైళ్ళు (పబేశమున 

పొరును, పామిడి (గామమునకు దథీణ 

ముగాం బారెడు ఈనద్దికి నడుమ నొక శ్రీవాల 
యము-గోపురశో భితము-గట్టంబజినది. 

3౮౩3 
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చత్రానతఃఇది సెన్నకు నుపనఎ,. మైసూరు 

శాజ్యమునయుట్టి ఆగ్నేయదిక్కున ఈజిల్లాలో 

బ్రవేశించిః హొందూపురము, ఇునునొండ, 

ధర్మనకము; తాడిపత్రి తాలూకాలలోనుండి 

౯౨ మైళ్ళు (ప్రపహించి కడప జల్లాలోంబవే 

" శించును, 

_ నుద్దిలేరుః.ఇది చితావతికి నుపనది. కదిరి 

తాలుకాలోని సున్నంపల్లి మహమ్మదా 

"బాదు (గామముల సమోపమునC బుక్పైడి 

చిన్న వాగు లొక్కటిగాంజేరి యీ మేర 

గును. నున్నంపళ్లైకు నీశాన్యముగ ౧౫ మైళ్లు 

పృవహించి యుత్తీరముగందిరిగిణ. కదిరి. ధర్మ 

వరము తొలూకాల సరిహద్దులలో చకొ 

వతిలో+ జేరుచున్నది. ఈ యేరు మొత్తను 

మోంద ౫౨ మైళ్ళు పొడవు. ల 

ఈ జిల్లాలో ' ౧౬.౨ చెరువులు కలను, 

వానిలో బుక్కూపట్టణము “చెరువు, ధర్మవరము 

చెరువు, 

చెరువ్రు అనునవి ముఖ్య 

మైనవి. మొదటి రెండును చితావతినదికి నడ్డ 

కట్ట వేసి నిర్మింపయడుటచే వానికి *నీటివసతి 

విశేషముగ నుండును. - ఈ రెరడు చెరువులు 

మిక్కిలి పురాతనకాలమున దొడ్డవడియారు 

. పింగనవముల 
'చరువ్రులు 

చిక్కవడియారు లనంబడు ఇద్దజు అన్నద 

మ్ములచే నిర్మింపండినది. . 

. మొత్తముమోంద సీజిల్లాలో వర్షములు 

తక్కువ్లు నైరృతి దిక్కునుండి వచ్చెడి (పడ్ 

-ఈశాన్యమునుండి వచ్చెడి (తూర్చు) మేఘ 

వాయువుగాని ఈ (పాంతమునకు నెక్కుడుగ 

/ మేఘములను దీసికొని 
వర్ష ములు 
మె రాదు. అందుబే వర్గ 

ములు[క్రమము తప్పకుండగాయబడను. నైరృతి 

వాయువు (పడమటిగాలిి తొలకరి వానలను 

జూన్ నెలలోనిచ్చి జూలై, ఆగను, సుళుంబరు 
యా లు డి 

నలవణకు వర్షము గురిపీంచును. ఈజాన్యపు 

వాయు వు (North-east monsoon) 

అకోబరులో మంచివర్ష ము నిచ్చును, కాని 
రు యి 

ఆ తరువాత మరల మృగళిర (జూన్ వచ్చు 

నజుకువర్ష ములుండవు. ముప్పదినాలు-గేంఢ లో 
యె ళం 

(౧౮౭౦-౧౯౦5) గురిసిన వాన అక్క వేసి 

యావ రేజి(స రాసరి మా డగాసంవత్సరమునకు 

ఈజిల్లాలో ౨౩. అడుగుల (దుక్కు_ల) వర్షము: 

కురియునని తేలినది. ఇంత తక్కువ వర్షము 

చెన్న రాజధానిలోనిమణియే జిల్లాలోను కోరి 

యదు. సెస్టెంబరు అక్టోబరు నెలలలో నెక్కువ 

వర్ష ము కరియును. ౧౮౫౧ లోను ౧౮౮౯ 

లోను పెద్ద తుపానులువచ్చి, చెరువులకు, 

పంటలకు నష్టము కలుగంజేసినవి. 

వెన్న వాజధానిలోని యితర జిల్లాలకం"కు 

నీజిల్లాలో నెండలు మెండని 'శెప్ప వలెను, 

అందువోత నే యిది 

మిక్కి.లి యారోగ్యకర 

మైన జిల్లాకూడనై నదని చెప్పవచ్చును. ఎండ 

కాలము మార్చిలో (బారంభించును ; మృగ 

ఎండలు 

మట్సి మేథఘుణాయువు (M018000) గాన్కి | శిరాపవేశమయతో జూన్లో నెండలు తుసను, 
శ wer » ళా ul Ca) - కథక 



+ 

నేం. ౨] ' 
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అ, న ౦.తే, పు రము, ఖీ re 

క్ష ్ట్] 

అప్పుడచ్చట కాలమా నస్ఫ్థితి యితేర పెక్కు. | నబ్డీవిజకొ +  తొిలుకాలరి 
CE) 

జిల్లాలకంకు మనోహరముగ నుండును. జిల్లా > ౧.గుత్తి" 
౧౧ ౧. సుతి అ 

లోని యు తరము నె పుభాగమునకంకు దథఖీ |! ౩ ో ౨. తొడిపత్సి, ea (cen .) ° 

ణపు 'వెపుభాగము ఎక్కుడు చల్ల గనుండును. 

ఈ జిల్లాలో ౫౧౬ చదరపుమైళ్ళ యర 

ణ్యముకలదు. బళ్చారి, కడపలోని పశ్చిమ 

తొాలూశాలవలఅెనే 
అడవ్హులు 

యి చ్చ టయ ర ణక 

ములలోయసాడ "పెద్ద చెట్లు పెరుగవు, ముచు 

కొండ "రేంజిలోను ఉత్తరపువైపు కొండల 

లోను పెనుకొండ హీందూపురము ఆలూ 

కాలలోను రిజర్వు అరణ్యముకల దు. ఈయర 

ణ్యములలో కొద్దిగా వెదురు, శుకు "పెరు 

గును. వపెఇెట్లువిశేవముగ నభివృద్ది చెందును, 
గ థి 

అ లై ష నంత పురమునందు డిస్టిక్టు ఫారెస్టు కచేరి 

కలదు. తాడిష త్రి, పామిడి, బుక్కపట్నము, 

మడకశిర, కల్యాణ దుర్గము; ఈ తావుల్లలో 

శేంజి ఆఫిసరులుందురు. 

ఈ జిల్లామొదట ఏడు తాలూకాలుగా 

విభజింపంబడియుండెను. ఈమధ్య ధర్మవరము 

, తొలూకా రెండుగా 
విభాగములు క్ట 

ఏభజింపంబడుట 

చేతను, కడపజిల్లాలోని కదిరి తాలూకా 

క _త్సగా నిందు జేరుటనలనను, ఇప్పుడిందు 

తొమ్మిది తొలూకాలుగలవు. ఈ తొమ్మిది 

తొలూకాలును నాలుగు సబ్ డివిజనులుగా 

నేర్పర్చం బడినవి: అం 
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ర్న 

వం! 

ఏ, అనంతప్డురము. 
. అనంతపురము ఢం వారణ | కల్యాణదుర్గము. 

౫. భర్నవరము. 
5, ధర్మవరము (స Aa 

౭, పెనుగొండ, 

ర, సెనుకొండ ౮ా హీందూపురము 

| ౯. మడకశిర 

కలెక్టరు జిల్లా అధి కారిగానుండును. సబ్ 

డివిజనుకు అధికారిగా, సీమలో సివిల్ సర్వీస్ 

శ " ప్యాసైన వాండుగాని, 

ప్రభుత్వము ద ఇ 
+ డిప్యుటీ కలెక్టరుగాని 

ఉందురు. తాలూకాకు నొక తవాసన్పీలు 

దారుకిడుండయగా గుత్తి, తాడిపత్రి అనంత 

పురము, సెనుగొండ,లేను తావుల నొకొ_క్క- 

సబ్ మ్యా జి స్ట్రేటును, యాధికి, ఉర్వ 

కొండను వోట్ల డిప్యుటీ త్రహన్సీలుడారు 

లును ఉన్నారు. రిజిస్టే) మక, ఆబ్ కారి, పబ్లిక్ 

వర్కు (ఇంజనీరింగు విషయమై యీ జిల్లా 

బళారి జిల్లాలోనిద్దిగనే 'యెంచంబడునుః 
౧౧ J 

స్థివిల్ వ్యా జ్యెములు పరిమృరించుతుకై. 

గు  త్రిలోనుపెనుకొండలోనుమునస బ్ కోర్టులు 

కలవు. ఈజిల్లాకు వేజుగ జిల్లాకోగ్టులే దు. 

గుత్తి మునసబ్ కోర్టు మోద కడప జిల్లాకోరు 
నం! గ ౧౧ 

నకును, సెనుగొండ మునసబ్ కోర్టు మాద 

బిశ్చారి జిల్లా కోర్టునకును అవీళ్లు ఉండును. 

సెమక కేసులు. బళ్లోరి సెవన్ కోర్టు ఎదుట 



లీ 

శ౮e. .అనంతే,ను రము 

ళ్ 

' (సం. ఈ 

Lal 

కాలలోని"(గామాదులలో క్ర కులు (పార్టీలు) 
ఎక్కువుగ నున్న ందుస్ నోరీ, బందిపోటు, 
ఖూనీ న్నేరము లంత అరుదుకావు. పెనుగొండ 
తాలూకాలోని పూర్వభాగమునందు నేర 

ములు చేయువారు కలరు. మొ త్రేముమోా(ద 

' నీ జిల్లాలో నేరమంత యధికమని చెప్పుటకు 
వీలులేదు. చెన్న రాజధానిలో కోర్టుల యెద 
టికి వచ్చెడికోమినల్ కేసులలో నూటికి ౨. 
౧౮ మాత్ర మిాజిల్లానుండి వచ్చును. కొర 
చలు ఎరుకల వాండ్రు, ఒడ్జైలు అనుజాతివారు 

ముఖ్యముగా నేరములను చేయ్య చుందురు, 
పోలీను డిని స్ట్రోక్టనూపర్సింయెం జెంటు అనంత 

పురములో నుండును, 

మాద ళం పోలీసు స్రేవనులను, ౫ తొట్ట 
పోస్తులుకలవు. ౬ గురు ఆఫీసర్లును, ౮౭౪ 
గురు బంటోితులును, ఈజిల్లా సంరక్షణ 
నిమిత్తమై యేర్చాటు చేయంబడినారు. ఆఫీ 
సరి లో కా ్ మంది ఇన్ స్పెక్ట్ర రును, ౫౧ మంది 
సబ్ ఇక్సెక్టకును కలరు. ఈ జిల్లా లో 
౧౦౩౭ మందికి నొక పోలీసు జవాన్గుచెప్పున 
నున్నారు. ఈ జిల్లాలో కై లులేదు. ఇష్చటి 
క దీలను బళ్ళారి జై లుకుంబంచెడరు. (పతి 
కౌలూకాక నొక సజ 

లోను కలిసి ౧౧౪ 

జాలరు. 

కెలులఏ చేశమునందలి యితర జిల్లాలలో౬ | 
గాన్పించీవట్లు ఈ జిల్లాలోయాడ మిక్కిలి | 

ఖ్ 

= లుకలదు. అన్నటి 

ఒకొదీలక ౦కే నెక్ట హాద్డుండం 

| వివారింపంబడును. గుత్తి 'తాడిపథతి తొలూ |,పు రాతన 

ళ్ 

కాలమునాటి వియని చెప్పం 

దగు రాలితో చుట్టు 
నమర్చంబడిన దిబ్బలు 

విశేషము కలవు, కల్యాణదుర్గము తాలూకా 
లోని ముదిగల్లు, 'దేవతుల బెట్ట, అనంతపురము 

తాలూకాలోని మాల్య వంతీము, పిందుపుర 

ము 'తొలూకాలోని కొండాపురము, పూలేకు 
అను (గాముములయొద్ద నిట్టివి "సెక్కులుకలవు, 

గసహలలోం గాపురముండెడు మిక్కిలి 
పురాతనకాలపు వారిచే గుట్టలలో తొల్వం 
బడిన కావులుకూడ గుత్తి తాలూకాలో 
ననేకములు కలవు. కొండలో మొదట లో 
యలుచేసి, ప్రక్క భాగములను నునుపుచేయ 
వలయునన్న యు ద్లేశముతో, 

పులుగ జనముకూూర్చుండి వానిని అరం 
దీయుచుండిరని యూహీంచుటకుం ద గిన 
నిదర్శ నములున్న వి. ఇవన్నియు. జరితకాల 
మునక. బూర్వపు సంగతులు. అప్పటి జను 
లెవరో కనుం గొనుటకు సాధనములు లేవు. 
వీరియాయుధము లన్నియు శిలామయములు, 
వీరు శాలాయుగము ,వారనిెప్పవచ్చును. 

జిల్లా వర్ని త్రము 

గుంపులు గుం 

ఈ కాలము తరవాత చరిత్రకాలము 
వజకు సీ (ప్ర'జేశమును గుతించిన చరి[త్ర 
'మేమియుందెలియదు, ఏడన శకాబ్రమందలి 
యొక శాసనము మడకశిర తాలూకాలోని 
రత్న గితియను గాొమము “నలవాది వివయ 
ముిలోనిగియని. 'చెప్పుచున్న ది, “ఇదిచాళుక్య్య 

"1 Bombay gazetteer - 1 Pt. IL. g68, 
Cad 
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పలాలను అలాల కవాలా సుమనా ఆర య ల్ని 

వికమూదిత్యునిచే |. శ, ౬A. కార్మి 

వేయంబడిన శాసనము. "కొనన నాళాల 

మందు నీచేశము ఆరాజుచేం బాలింపంబడు 

చుండెనని మన మూహింప వచ్చును. ఈ 

చాళుక్యులు “నలు లను, అనంగా ఆచేశపు 

రాజులను సంహారించిరని యూ శొననము 

వలననే తెలియుచున్నది. 

మడకశిర తాలూకాలోని హేవూనతి 

లోం 'ెక్కు పురాతన శాసనము లున్నవి. 

వీనిలో గొన్నింటిని బట్టి చూడ ౮వ 

శతాబ్లము "వందలు ౧౦. న శతాబ్దము ,వజికు 

“నొలంబ వాదిద్వా హీంశత్ సహాస్త ] నునంబడు 

దేశముగ నుంజెననియు;: నచ్చట నో లంబు 

లను వారు రాజ్యము షేయుచుండిరనియు. 

"డెలియుచున్నది. చ్యాతింశత్ సహస 

విషయమనంగా ముప్పది రెండు నేల గామ 

ములు గల జీల్లా యని అర్లము. గుత్తి కూడ 
mp 

నొలంబ వాది జేశములోనిబే. నొలంబులు 

పల ల్ల వశొఖలోనివారు. రాష్ట్ర) కూటులకు లో 

బడినవారు. ౮ గావ శతాబ్దము మొదలు ౧౦-న 

శతాబ్దము వటజుకు శాజ్యమేలిరి. ఫీరిని గాం 

గులును, గాంగులను చోళులును జయించిరి, 

ఏోళులలోని వాండగు ముదటి , రాజరాజు 

(రాక లో రాజ్యమునకు వచ్చినవాడు) 

నొలంబ వాదిని గెల్బినట్లు వానసికొనియెను, 

కులోత్తుంగ -చోళీచేవుని శాసనము కూడ 

నొకటి పేమావతిలో. గలదు. 

తరువాత స్టశ్సిమ చాళుక్యులు ఈ పం 

తమునకు రాజులయినట్టున్నారీ, అజవ విక 

మాదిత్యుని (౧౦౭౬-౧౧౨౬) శాసనములు 

గు త్తి దుర్గముమోందనున్నవి. చాళుక్యు లను 

శయ వారిని దేవగిరి 

యాదవులును గలిచిరి. శెండవ సరబళ్ళా 

సలబ్ఞ్లా లుణబునూ, 

ఏ లుని (౧ది౯౧-౧౨౧౨) శాసన మొకటి 

సూమావతిలో నున్నది... మైసూరు రాజ్య 

మందలి హరిహార' గా)మమున నున్న యొక 

శాసనములో ఈ రాజు గుత్తిని పట్టు 

కొనినట్టున్నది. చేవగిరిసింగణ రాజు(౧_౩౧౦ 

౧౨౮౭) గుత్తిని స్వాధీన పరచుకొన్నట్టు 

కానవచ్చెడిని.* 

పదునాల్లవ శ తాబ్బమధ్యమున నిది విజయ 

నగర రాజ్యమునంద్భు. గలిసియుండెను. శిను 

గాండ గుత్తిదుర్లములు విజయనగర రాజుల 

యాజక్రమణలోనుండుటయేగాక, యని శత్రు 

దుగ్టయములని ఖ్యాతిపడసియుంజెను, ౧౬౫ 

లో జరిగిన తాలికోట పరాజయమునకు. 

దరువాత సదాళివరాయడును తిరువులరాయ 

డును విజయనగరమును విడిచి పెనుగొండ 

దురగ్గముమిో:ందికి తన రాజధానిని మార్చిరి 

దానిమోోందికి దండే త్తివచ్చిన తురుమ్మల 

నెన్మి యా పర్యాయములు పరాభానిషqచిరి, 

వసుచరిత్రములోని యోా|క్రిందిపద్య మాంధు') 

లెణీంగినదియే ౩- 

చ. తిరమలరాయశేఖరుని ధీరచమూభట రాజయాజి ఫీ 

కరీయవ నేశ్వరపిహితఖాన బలంబులజక్కు. సేయని 

ద్ధరజెను నొండకొండలు మదిద్విపచ్వర్శక పౌలమాలి కా 

పరికరభూపితంబు లై బల్వి డింగాన్నె గిరీశ బ్ధావముళా. 

* 1 Bombay Gazetteer, i, Pf II. 506. 

> వి౮ాeి అ 

త్త 
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రము (సం. ర 

బలహీనులయిన విజయనగరము రాజులు 

తరువాత ఆ సొంత కాలమునకు దమ రాజ 

ఛానిని సెనుగ్ొండనుండి చం[దగిరికిమార్నిరె, 

గుత్తియ్డు6 గాల[క్రమమున తురుష్కుల స్యా 

ధీనమయెను. వారియొద్దనుండి ' మురార్ * 

రావను మహారాష్ట్రవీరుండు గుత్తిని స్వాధీన 

" పజుచుళొనెను. ఈకాలమునందు బేశవుం 

'తయు నరాజకమై, యొక్క. రాజు లేక; యెవరి. 

శెంతభాగము చిక్కిన వారంత “భాగమునకు 

నధిపతులగుచు, పెక్కు.పాళెగారులు చేశ 

మును వలుచుండిరి. వలుచుండి రనుటకంజు 

దోచుకొనుచుండిరనుటా మేలు. ఇట్టి వారిలో 

అనంతపురము హంజెవారు కొంత (ప్రముఖు 
లుగ నుండిరి. ఈ పాళెగార్టు వీలయినప్పుడు 

స్వతం(త్రులయి ఏలుకాన ప్పుడు సె వారికి లో? 

బడీ మెలగుచుండిరి. 'ాదరల్లీ (ప్రబలుండై 
నపుడు శ భాగమును సులభముగ స్వాధీన 

పజుచుకొనెను. ఒక్క గు _త్తిదుగము మాత్ర 
ము చాలకాలము వశము కాలేదు. చివరకు 

కోటలో. (ద్రాగుటకు నీరులేనందున ౧౭౭౫ 
లో వశమయ్యెను. ం 

తుహారాష్ట్రు)లు, నై జాము, ఇంగ్లీ షుద్ధారు 

కలిసి ౧౭౯౨లో టిప్పూసుల్తానును ఓడించి 

నపుడు, ఇప్పటి అనంతపురము జిల్లాయొక్క 

ఈశాన్యభాగమైన యప్పటి తాడిపగ్రి, తాడ 

మ్మరితాలూకాలు నై జామున కీయ(బడెను, 
టిప్పు చనిపోయిన తరువాత ౧౭౯౯ లో 

ఆత్తని రౌజ్యమ్థును ఇంగ్లీవు నైజాము మొద 
ఖు 

ర 

.ఇగువారు పం చుకొనునపుడు, ఈజిల్లా యొక్క. 

మిగిలిన ఛాగమరతీయు నై జాముకుబోయెను, 

ఈ శెండుతీహనామాల (treaties) ననుసరించి 

నైజామునకు వచ్చిన రాజ్యమంతేయు, నతండు 

౧౮౦౦ లో నింగీ గీ మువారికి ద_్తముచేసెను, 

అవియేద త్తమండలములు(06464 districts). 

నైజాము సంరతణ నిమిత్తమై యింన్లీష నా 

రుంచవలసిన సైన్యము కర్చు! కింద ఈమండల 

ములు :శొశ్ళతముగ నింగీ షువారి కీయ( 

బడెను. అప్పు డనంతపురముగూడ (బ్రిటిషు 

(ప్రభుళ్సృమున( జేరెను, 

మొదట ద త్తమండలముల కన్నిటికి నొ 

కండె క లెక్టరుం డెను. మొదటి కలెక్టరు 

మేజర్ మనో) (ఇతండే తరువాత సర్ పదవిని 

బొందెన్సు. తరువాత దత్తమండలము రెండు 

జిల్లాలుగ విభజింపంబజెను, అందు బళ్లారి 

జిల్లాలో నిప్పటి అనంతపురముంజెను. బళ్లారి 

జిల్లా పెద్దది అయినందున ౧౮౮౨ లో 

దాసిని రెండు జిల్లాలగ విభజించి, ఒకదానికి 

బశ్థారి అనియు, రెండవ దానికి అనంతేవుర 

మనియు. వేర్లు పెట్టిరి. కదిరితాలూకా యిటీ 

వల-కడపజ్శిల్లాలోనిది ఇందు 'జేర్చంబడినది. 

ఈ జిల్లాలో. బురాతన చరిత్రసూచక 

ములు గుత్తీ సెనుగొండ కోటలు. తాడిష(తి 

యొద్ద సెన్నయొడ్డుననున్న చేవ్హాలయము; 

తేపాశీ హీమావతి చేవాలయములు, చెక్క... 

డముపనులచే నుశోభితములు. 

మునాటి శాసనములు, 
ళ్ 

పల్లవులకాల 

సేమావతి ేవో 

కి౮ా౮ః క్ష 
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లయములోనున్న వి. ఈ జిల్లాలోని శాసన, 

ములలో నివి మిక్కిలి, పురాతనములు, 

ఈ జిల్లాలో నూలుబట్టలు, పట్టుబట్టలు 

చేయుదురు. సాధారణముగ రైతులు కట్టు 

కళలు విద్యలు, వర్తకము వ | 
యలు కట్టుకొనురంగు 

చీరెలు ఎక్కువగ చేయబడును. పట్టునేత 

ముఖ్యముగ తాడిష( తి, థర్మ వరము, ఉరవ 

కొండ యను స్థలములందు జరుగు రుు,పొమిడి, 

గుట్టూరు అను (గ్రామములలో చేతితో నద్ద( 

బడిన చీటీబట్టలు, కలంకారియద్ద క పు దొప్పట్లు 

మొదలయినవి తయారు చేయబడును. ఇట్టి 

సరకు లెక్కు_వగ రంగూనుకెగుముతియగును, 

కల్యాణదుర్ల, వుడకళిర తొలూకాలలో ఉన్ని 

కంబళ్లు 'నేయంబడునుం 

తిమ్మన్ చెర్ల; గుంటకల్, తాడిపత్రి యీ 
మూ(డుచోట్లను (ప్రత్తి యేకి మాటలుకట్టు, 

పిత్తి ఫ్యాక్టరీలు కలవు. ఇవి చాలకాలము 

నుండి యున్నవి. వీనిలో అవిరితో-పనిచేయ. 

బడును. ధర్మవరము తాలూకాలోని న్యామ 

ద్దల (గ్రామమునందు ముశేకకాగితము చేయు 

దురు. తూరమయమైన' మట్టితోం జూర్వమా 

జిల్లాలో గాజులు చేయుచుండిరి. కాని యి 

ప్వుడావృ్తి చచ్చిపోయినది. 

ఉత్తరపు 'తోలూకాలనుండి (మవ త్తియు, 

దఖ్నీణమునుండి బియ్యము, బెల్లము తం 

ెడుచెక్కు యెగుమతులగును, ఉప్పు పర 

చేశపుబట్టలు, పర చేశపునూలు? పశువులు ఈ 

కొను ముతేకబట్టలును ॥ 

జిల్లాకు దిగుముతియగును. వర్తకమునకు "హిం 

దూప్పురము ముఖ్యస్థలముగ నుండేను. కాని 

యేటీవల వ్లేగువలన నేచ్చటి వర్తకము తగ్గి 
గ » ౨ 1 

నది. వారము వారము చేశెడి సంతఖవలన నీ 

జిల్లాలోని యంతరంగవ ర్హకము జరుగుచుం 
డును. ఈ సంతలు లోకల్ బోర్లువారి అధీన 

మందుండును. ముఖ్యమైన సంతలు హిందు 

పురము, తాడివ(తి, యీదికి అను స్థలముల 

జరుగును. | 

ఈ జిల్లాలో బండిచాటలు, రోడ్డు వలయు 

నన్ని కలవని చెప్పవచ్చును. కంకరు వేయం 

బడిన పక్కారోడ్లు ౨౨౫్మిం మైళ్లును, సాధ్ధా 

రణపురోడ్లు ౫౦౮ ,మైళ్లును వ్యాపించి యు 

న్నవి బెంగుళూరు 
బాటలు రోడు 
శి ౯ నుండి సికించాబాదుకు 

a) 

బోవురోడ్డు ముఖ్య మైనది. వది దథీణదిక్కున 

కొడికొం డయొద్ద అనంతపురము జిల్లాలోనికి 

బవేశించి ఉత్తర దిక్కుగంబోయి గుత్తి 

యొద జిలా వెలువడును, ఇవిగాక జిలాలో 
6 ౧౧ గం 

నొకచోటినుండి మతీయుక చోటికి. బోవు 

టకు పెక్కు_చాటలు కలను. రై లుమార్లము 

లేని ఇతాలూకాలలో సీబాటలను జనులు విశే 

వమముగ నుపయోగించెదరు. జిల్లా బీదదియి 

నందున లోకల్ బోర్లు వారికి నెక్కు.వ ఆదా 

యమ్ములేదు. అందుచే బాటల మరమ్మతు 

వివేషముగ జరుగదు. 

ఈ జిల్లాకు “రెలు సౌకర్య మెక్కు వగా 
గా 0 » 

నున్నది. చెన్న పట్టణమునుండి * వోడికిఖోవు 

2౮౯ క 



॥ ఖీ 

౯ాగాం శి ,అన౦త 
| 

పురము సం, ౨౫ | 

నైలు, ఈశాన్యపుదిక్కుగా, నీజిల్లాలోం (బవే 
క్ట శించి గుత్తి తోలూకా 

సై లుమాష్టాము 

: *లోన్సి గుంతకల్ జంక్షన్ 

క్ర 'జేరును. 'అచ్చటినుండి నైజాము రాజ్య 

మందలీ రాయ చూరుకు. బోవును. ఈ శైలు? 

౧౮౬౮-౧౮౭౦ సంవత్సరముల మధ్యకాల 

ఈర౬౮గ౯”ం ఆడు నాం(డునుఉండ్రి. తాలుకా 
Cr 

ల (ప్రకారముజనసంఖ్య, ఈ|క్రిందసీయ (బడిన ది, 

మున (బారంభింప(బడీనది. గుంటకల్లునుండి 

సదరన్ మరాఠా శైలు (ఇప్పుడు ఎమ్. ఎస్. 

ఎం.ఆర్) మూ(డుశొ ఖలుగ మూడు చోట్లకు 

బోవును. ఒకటి బళ్హారికి, ఒకటి బెజవాడకు, 

ఒకటి బెంగుళూరునకు. బెంగ ళూనుకుబటోవు 

శైలు తోన ఉ త్తరమునుండి దథిణమువటకు 
జిల్లాపొడుగున నున్నదని" చెప్పవచ్చును, మతి 

యుకశాఖ గుంతీకల్లునుండి గదక్ కుం బోవు 

చున్నది. ్ష 
« 

ఈ జిల్లాలో ౧౮౯౧ జనాభా లెక్క (ప్రకా 

రము ౮౬౨౬౦౪౦ జనమును, ౧౯౦౧-వ సం | 

వత్సరపుజనా భా "లెక్క 
జనసంవ్య 

(ప్రకారము ౯౩౩౭౫౭ 

మెంది జనమును, ౧౯౧౧వ సంవత్సరపు 

లెక్క_ (ప్రకారము ౯౬౩౨౨౨౩ జనమును 

ఉండిరి. అన గాసీపధిసంవత్సరములలోనూ టికి 

5.౨ చొప్పున జనము నృద్ధియైనది. ౧౯౦౧-వ 

నంత్పరమునకుం బూర్వపు పది సంవత్ర్రరము 

లలో(౧౮౯ ౧౧-౧౯౦౧) నూ టికి౮. ౨ చొప్పున 

జనమువృద్ధియె యుంజెను,౧౯౧౧-వ జనాభా 

సమయమున. ర౯._9౩౨ మగచవాం[డును 
ba 

౧ తనంత పురము ౧౦౬౧5౧ 

౨ ధర్మవరము ౮౯౮ాళరా 

కె గుం్ధి ౧ళరF౯ా౧క౩౯ా 

ళ పహీందూ పురము ౯౭౩౧౪ 

గ కదిరి ౧ఈ౭౪ళ 0.9 

౬ కి ల్యాణదుర్దము ౮౩౧౩౫ 

౭ మడక శిర ౮౨౧.౨౧ 

౮ పెనుగొండ ౯౨౮౬౦ 

౯ా తాడిపతి) ౧౧౪౨౭ ౩ 

మొ _క్రము_౯౬౩.౨౨౩ 

తాలూకా వారిగా వి సీరము: 
నిరస్త 

చదర వు మెట్లు, 

౧ అనంత పురము రాల 

౨ ధర్మవరము ౭23౨ 

కెగశుతి రాగా౬ 
వాలి 

ఈ షిందూ పురము 'ఈ.9౮ 

౫ కదిరి ౧౧౮ 

౬ కల్యాణ దుర్గము రాణడ 

౩ మడక శిర ళల 

లా 'వెనుగొండ ౬ఒ౭ెరా 

ణా తాడిపతి) ౬ఒరళంణ 

మొత్తము... ౬౭ ౧౮ 

పలైలు, పట్టణములు, ఇండ్లు; 
యం రు య 

a పట్టణము పశ్లెలు. ఇండ్లు! 

౧ అనంత పురము ౧ ౧౦౯ ౨౧౦౦౭ 

౨ థర శ్రివరము ౧ వ. ౧౭లాలణక 

3 గుత్రి 3 “౧౩౦ ౨౭౫౧౯ 

ఈ హిందూ పురము ౧ ౭౬౯ ౧౯౬౬౯ 
గ కదిరి ౧ ౧౩౯ 30౬౬౨ 

౬ కల్యాణ మర్షము "౧ ౭౭౨ ౧౨౭5 

౭ మడకశిర ౧ ౭ ౧౬ర౫రా 
al 

ఇక్త్ం " 



సేం. ౨] అనంతపురము / నాం 

ఛా పెనుగొండ ౨౯౪6౯ ౧౯౭౧౧ ఈ జిల్లాలో ముఖ్యమైనది అెలుంగుభా పు 
అస ” 2 

౯ తాడిషత్రి 2 ౯3 ౨౧౯౫౮ నూటికి చనుబదిమంది కంయె చేక్కు.వగా( 
౧౩ ౮93 _౧౯౦౦౬రా 

ఒక చదరపుమైలుకు జన సంఖ్య]. 

౧ అనంతపురము 

౨ ధర్మవరము 

కె గుత్తి 

ర హీందూ పురము 

స కదరి 

౬ కల్యాణ దుర్గము 

౭ మడకశిర 

౮ పెనుకొండ . = 

ణా తాడిపత్రి 

౧౧౫ 

౧౫౨౩ 

౧౬౬ 

౨౨౬ 

౧౨౬ 

౧౦౨ 

౧౮౫ 

౧౩౮ 

౧౭౮ 

జిల్లామో (ద సరాసరినొ క చదరపు మైలుకు ౧౮౩ 

ఈ జిల్లాలో, చెక్కుడు జనసంఖ్యగల పట్ట 

ణములు లేవు, అనంతపుర 

౮౮౫౭ (౧౯౧౧) జనులు గలరు. 

౧౦౦ ముందికి 

పట్టణమందు 

జనులలో 

౯౧ రు హిందువులుగను, ౮ 

మంది తురకలుగను ఉందురు. వముతముల నను 

సరించి జనసంఖ్య యా (క్రింద ఈయలయిుడినగి- 

వీం౦దువ్రులు ఇ ౮౭౬౪౭౧ 

నువామ్మదీయులు , ౮౦౦కర౮ా 

అఆనిముష్టులు తాగా 

కిరస్తాను లు 3౬3౬ 

జైనులు ర్ర3౬ 

బౌద్ధుణు ' 2 

పొరసీవారు * 09 

, యహూాదలు (జ్యూ) ళా 

మెం ల్త ము ఇ ౯.౨93 

డ్ ఖీ థ్ 

దము మాట్లా డ్గువారుందుర్గు. కన్నడ చేశ 

మును తగిలియున్న భాగమందు కన్న డము 

కొంచ మధికముగనుండును. కన్నడము మా 
ట్రాడువారునూటికి ౧౦ కంజె నెక్కు_డుండరు. 

ఈజిల్లాలోని జనులను భౌషననుసరిం చి యిట్లు 

విభజింపవచ్చును. 

“తెలుగువారు ౭౮౨౩ 8౨ 

కన్నడము వారు జాంరాంళ 

హిందూస్థాని మాబ్లాడువారు Are D3 

లంవాడీలు ౧౨౦౭ 

మరాటీ3ం + 2రైరా 

బీరుకలభొస ౧ . విరార౯ా 

జనులయుక్క జాతి ననుసరించి యో 

కిందా జన్ల సంఖ్య యాయ ౭బడినడి. అందు 

ముఖ్య మైన జాతులు మాత్రము ఉదావారింపం 

బడినవి. ఈక్రింది పట్టికను బట్టి చూచఛినయెడల 

నందజి కంక. బెనుంగుకాపువారి సంఖ్య 

యెొక్కువగ నున్నట్లు కానవచ్చును. కాపు 

వారనంగా వ్యవసాయమే జీవనముగ( గల 

సంఖ్యలో శెండ్వ 

నెంబరు మాదిగ వాండ్రది. కన్నడ వాళిలో 

కురబ జాతివారి సంఖ్య యితరుల కంకు నధి 

కముగ నున్నది. కురబలు మేకల మందల. 

గాయ్యుదురు; బొచ్చు గొంగళ్లు చేయుదురు. 

౧౯౦౧-వ సంవత్సరపు జనాభాసమయమున 

-ఈజిలాలో౧౦౯౦౦౦బోయిజాతి వాండక్రున్నట్లు 
ఆం + ఉట 

చూ+పంబడినది. ౧౯నిం లో వాంఢడి సంఖ్య 
ఈ 

శి విం . 
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గ్ా t . ,అనంతీపురము (సం, ౨, 

గ 

౬౧ళ్ర్. పచి సంవళ్లేకములలో బోయిల 

సంఖ్య యంత తగ్గుటకు గారణ మేమో 

సెన్సస్ రిపోర్టు వారెన్చటను చర్చిరచి 
యుండ ల్లేదు. బ్రాహ్మణులు ౧౭౬౬౩మొత్ర 

మున్నారు, 

జూతివారి జనసంఖ్య : 

తెలుగువారు 

ఈడిగ కా౭ర౫ 

ఉప్పర 2౯౬౦ 

ఒజ్జె 3౮౧౫క 

కు శ్రే 30K 

కాష్ట్ర ౧౪౩౯౧౦ 

కువ శిర © ౭౧౯ 

శా కోమటి ౨8 ౭ ఈళ౬ 

కంసాల ౯ ౯౯ 

గొల్ల ౫౨౧౩౩ 

కాకి ౧౯౭౫ 

చేవాంగ గ ౭౫౧౮ 

బలిజ గ౯౩౮గ౯ా 

శిస్తా ౮ాళ౭3 

బోయి ౬౧౮౪౯ా 

వార్పహ్మాణ ౧౧౬౯౨ 
మాదిగ ౧౦౨౪౪6 

" మాల ౨౫౭౧౧ 
= మంగల ౧౩ లాం 

సాల ౧౧౪౮౧* 
కన్నడవారు - 

కుర ౬౧౨౭౧ 

లిం-గాయత్ర . ౧౦౬౭౫ 

ట్రావ్మాణ rad 

_ శోజిల్లా విద్యా విషయమై మిక్కిలి 

లు. స్థితిలోనున్నది. ౧౯౦౧-వ సం a 

.వత్సరము న౦ది౦ దు నూటికి ౮ గురు చది 

విన వారుండిరీ." ౧౧ లో నూటికి రం౬. 

“ గురు చరివినవారయి 
విద్యాఖి వృద్ధి నారు. ఇట్లు చదివిన 

వారిసంఖ్య కొంచెము హెచ్చి నను ము త్రము 

మిద సమాధాన కరముగలేదు. ఇంగ్లండు 

మొదలయిన చేశములలో -చచదివిన వారు 
నూటికి ౯౦ _ ౯౯ మందియుందురు ! ఈ 

జిల్లా జనసంఖ్య ౯౬౩8_9_౨౩ ; అందులో 
రసగే౬. ౨౩౬. మందిచదువుళొన్న వారు. వీరిలో 

ళం మంది పురుషులు; _ఆరోకాణ మండి 

ఢ్రీలు. వీరుచదువుకొన్న వారనంగా విద్యాం 
సులని యర్థముకాదు. ఇందు ఓనమాలు 

వచ్చినవారుకూడ? జేర్చంబడినారు, చదును 
కొన్న వారనంగా సాతురులు.వీరిలో ౩౬౯౦ 
పురుషులును _౨౪౬. య్రీలును ఇంగ్సీము 
చదివినవారు, 

చదువుకొన్న వారి వివరము 

గి ఫురుషులు శ్రీలు మొ త్తయు 

హీందువులు 3౭౨౫౭ ౧ర౪౨ తెలాంగాణా 

ము'సల్మానులు రం కి అమా ote.w 

వై9_స్తవులు ౭౭9 3౮8 ౧౧౫ 
ఇతరులు ౨౦౩ ౭ Crete 

3౧3౩ 5౪౯౦ రగ. బ౬.. 

(కౌలూకువార్తి) విద్య 
అనంత పురము న్ శ 'ీల2 తీ 

'భర్మవరము కెరారావు 

గుత్తి రోకు 

హీందూస్రురము 7 ఈ౭౭౭ 
చిడా ఇ , గి 
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| 
అనంతేవురము , ) 

క 

కా౯ొకి 
> 

కదిరి ౫3 ౦2 

కల్యాణ దుర్గము + 3౫౧౨ 

మడకశిర శ ఏరా 

పెనుగొండ ర౧౯ 

డిపతి 2౨౯౧ 

'ఈ ౨౬ 

'తొలూకాలలో గు త్లీయందు( గొంచెము 

విద్యాభివృద్ధి యొక్కువగ నున్నదని "చెప్ప 
వలెను. కల్యాణదుర్గమన్నిటి కంక వెనుకం 
బడియున్న ది. 

౧౯౧౫-వ సంవళ్సరమునందు ఈజిల్లాలో 

రాకికణా పొఠ శనొలలుంజెను, వ్యానిలో 

౨౫౮౫౭ మంది విద్యార్థులు చదువుచుండిరి. 

ఈ పాఠశాలలలో మగపిల్లల కొకు (ప్రాథ 

మిక (Llementary) పాఠశాలలు ౭౯౮, 

"జండవతరగతి (ఏ660506420) పాఠ శాలలు ళీ, 

ఆడపిల్లల క్ొొలుకు (పాథమిక పాఠశాలలు 

యూరోపీయనులకోొజుకు 9 బోధ 

సాభ్యాస పాళశొలలు ర ఉండెను, 

విద్యార్థుల వినరము * 

(1) హోందనులు 

౧ మగవారు (పాంథమి॥క పౌఠశాలలలో).2౨౭౮౬ 

శం, 

"ండకతరగతి పత శాలల రాలీ 

౨ ఆడవారు (పొంథ్రమిక 'పౌఠశాలలలో) ,౨౦౪౩ 

(1) యూరోవీయనులు ౧౦౪ 

౧౧౦౦ (షు బోధనాభ్యాసళాలలలో 
ణి Crp 

సని ఉదాహరీంచిన యంకేలలో పాం 

దవుల (క్రింద మవామ్మాదీయ విద్యార్ధులు 

వజ గజా మంది మగపిల్ల వ్లారేడ్రును; కారం 
12 చ 

వ 

125, 

మంది ఆడుపిల్లలును ఉన్నారు. ఈజిల్లాలో 

హింద్యువులకంయెం దురువ్క_బాలులే యొక్క 

వ జదువుకొశ్లుచన్నా రన్గి' చెప్పవలెను. 

చదువుకొనం దగినయీాడుగల పిల్ల వాండడ్ర 

సంఖ్యలోనుండి నూటికి ౫౯ కంశు నెక్కుడు 

మహమ్మదీయ బాలకు లు చదువుకొను 

చుండుటమిక్కి-లిసంతో వకరమైనవిషయము. 

౧౯౧౧-వ సంవత్సరము జనాభాలెక్క నను 

సరించి మాడయణగా ఈ జిల్లాయందు ౧౦౦౦౦ 

జనులలో చదువుకొన్న హిందూపురుషులు 

రా౨౯; హిందూత్ర్రీలు లి, మహామ్మ దీయ 

పురుషులు శాకికా,” మహమ్మదీయ య్ర్ 

౬౭, కై) స్తవ పుగుషులు 9౯౮౭, కై స్తవ 

శ్రీలు ౨౨౫౨ ! 

గికా౧౬-వ సంవత్సరపు జులై నెలనుండి 

దొరతనమువారు లేనంత పురమునందు 

శెండవ తరగతికాలేజి సెట్టించిన్లారు. ఇది 

క్రమ కోమముగ మొదటి తరగతి కాలేజిగా 

మార్చంబడును. 

జిల్లాయొక్క.. యు త్త ఛాగమునందుం 

ఇ దప్ప మిగిలిన భాగము 

ని వ్యవసాయము నందంతటను భౌ మి 

మిక్కిలి వీదది, ఫలవంతముకాదు. ఉత్తర 

తొలూకాలలోని శేగడి భూమియు నంత 

శేష్ట్రమైనదికాదు. ఈ జిల్లాలో పెద్దఆనకట్టలు 

గాని, వటికాల్వలుగాని లేవు, అందుచేత 

మాగాణి పైర్లు; తోటనై ర్లు చెరువు లాథార 

మునను, చావు లాధారమునను చేయు 

8౯కి అ 

శే 
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దురు? ఈ జిల్లాలో నిరువది వేలవజణకు "భావులు 

గలవు. మిక్కిలి బెట్టకాలములో "బావు 
లంతంగా నుపయోగపడవు, మెరకమైర్లలో 

కొట్టు, జొన్న రాగి, ముఖ్య మైనవి. కొద్ది 

భూమిచేసి, ఎక్కువ “పైరును వెలగల పైరును 

- పండించుటకు బదులుగా నెతులు ఎక్కువ 

భూమిదున్ని, కొద్ది పైరులను, బీద మైరు 
అను పండించెదరు, 

౧౮౭౧-౭౨ లో ౧౦౭౬౦౦౦ ఎగర 

ములభూమి శైతాధీనము నందుం షోను, 

౧౮౭౬.-౭౮వ సంవత్సరమున వచ్చిన కరువు 

వల్లన సెక్కుమంది రైతులు . భూములను 

విడుదల పెట్టిరి. ౧౮౮౧-౨౨ లో ౮౯౯౦౦౦ 

ఎకోరముల భూమిమాత)మే 5 తాధీనము 

నందుండెను. తరువాత (క్రమ (క్రమముగా 

విడుదల “పెట్టిన భూములను మైతులు సాగు 
చేయ(జొబ్రిరి. ఇట్లు పదియేండ్లు గడచిన 

తదుపరి ౧౦౭౮౦౦౦ ఎకరముల భూమి 

కరువు రాక పూర్వమునకన్న నెక్కువగానే 

ఛై శాధీనమయ్యెను. ఇప్పటికిని సెక్కు. బీడు 

భూములు వేటను సాగుచేయంబడూచున్న వి. 

ఈమండలమున పచ్చిక బయ ళ్ళు షుండు 

గా . లేకుండుటచే, ఇచ్చటబుట్టు పశువులంత 

శేష్థములై. నవి కాకున్న వి. అందువల్ల నెల్లూరి 

పోంతపు బలిష్టములై న లోడెలన్యుమంచి 

చెలకుగొని, తీసికొని వచ్చుచుందురు. ఉన్ని 

కొర కీ నుండలమునందు గొ త్రై లు మేక 
'లెక్కువగాం శొంపంబడుచున్నవి, ఈ ఉన్ని 

mm: 

తో అనేక గ్రానుములందు రత్న కంబళ్లు చేయు 

దుకు. ఒకొక గొక్టా వత్సేరమునకు ళీ 

పౌండ్ల ఉన్నీ ఇచ్చుచుండును, 

ఈ జిల్లా యందు * వర్షము మిక్కి-లి స్వల్న 

మగుట వలన కరువులు 
కళునులు 

సర్వ సాధారణముగా 

వచ్చుచుండును. వెనుకటి శతాబ్దములో 

మొట్టమొదట ౧౮౦౨ సంవత్సరమున కరువు 

వచ్చెను. అటు తరువాత ౧౮౨౪లో కరువు 

వచ్చు సూచనలు కనుపడంగా గవర్న మెంటు 

వారు, సహాయపడి కరువురాకుండం జేసిరి, 

అప్పటినుండియు కరువువచ్చినప్పూజెబ్హ గవర్న 

మెంటువారుతగుసపహాయము ను జేయు 

చున్నారు. ఈ కరువులు వర్షములేమియు 

"లేక పోనుటవల్ల మైరులు మాడిపోయినందువే? 

గలుగు చున్నవి. ఇవి ౧౮౩౩, ౧ర౮క౮, 

౧౮౮౫ ౧౮౬౬) ౧౮౭౬ రాం క 

౧౮౯౬;సంవత్పరములలో వచ్చినని,౧౮౭౬ 

ఆలా కరువులో ౧9౭౩౪౭ జనులు మాము 

"దేవత పాలంబడకుండ కాపాడంబడిరి, 

- విజయనగరము .వారి [క్రిందనున్న పుడు ఈ 

జిల్లాలోంజేరిన వ్యవసాయపు భూములకు నెట్టి 

తరములుండెనో, భూ 

ము లెట్లు అమరకము 

చేయంబడుచుంజెనో కనుగొనుటకు నాభా 
రములేదు. అప్పుడు కిస్సు ఛాన్యరూపకముగ 

సంగోరుపాలు, శిస్తుక్రిందం _దీసికొనుచుండి 

రని మా(త్రమ్ - తెలియుచున్నది. గోల 

"భూమితరములు 

శిర 
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కొండవారి (ప్రభుత్వేకాలమున కశామాలుపద్దతి | 

ననుసరించి భూమిళి స్మ వసూలు చేయుచుండీరి. 

కామాల్ పద్ధతి (పకారముగూడి సంగోరు 

పాలు భాన్యము పిభుత్వముచారికిం బోవును. 

కాని యిది జమిాకదారుల,పా ళగార్ల ద్యారా శి 

వసూ లగుచుండిను, మహారాష్ట్రల క్రంద 

నున్న భాగమునందలి భూముల శేపద్ధతి నను 

సరించి శిస్తుకట్టుచుండిరో తెలియ దు. 

హాదరల్లి శిస్తులు శాశతముగ నిర్ణయము 

చేసెను. కాని యినొములు మొదలయినవి 

జస్రుచేసి శిస్తు ఎక్కించ యత్నించెనుు వాని 

కుమారుడై న టిప్పు సులాన్ శిస్తులుపెంచ 

యత్నించెను, కాని ళిస్తులు (క్రమముగ 

వసూలుచేసి కొనంగలిగిన వాండు కాండు, 

నైజాముకు ఈ భాగము ౧౭౯౨ లో స్వాధీన 

పడినప్పుడు భూ మి మింది ఆదాయము 

తగ్గను. ౧౭౯౨-౯౩ సంవత్సరములలోగాప్ప 

కరువువ చ్చెను. అందువలన ళిస్తులు తగ్గి 

ఈ జిల్లా కంపెనీ వారికి స్వాధీన పడిన తరు 

వాత భూములు అమర్గకము చేయుపద్ధతి 

మూరినది. జమోకొదారుల ద్యారా శిస్తులు 

వసూలు చేయుటకు మారుగా, నై తులతో 
స్వయముగా దొరతనము వారు కాళ్లు కుదుర్చు 

కొని శిస్తు తామే వనూలుచేయంజొచ్చిరి. 

ఈ అమరకపు పద్ధతిని రెతువారి పద్ధతి యని 

యెదరు. ఇదిమేజర్ మన్రో చేసిన యే ర్పాటు. 

గ్రామ మునసబు కరణాముభకోూ నిందువలన. 
. 

బూర్వమున్న _ తగ్గినందున 

వారివలన తి స్తువసూలుకు( గొరెతీభంగము 

మొదటగలిగాన్యు కాని తద్ధవాత వారును 

(క్రమముగ బనివేయందొడగిరి. 4౮౦౨. 

౧౮౦౬. కాలములో భూములను కొల్పించి, 

భూములను దన్థావారిగ విభజించి,. మనో ; 

తరముల నిర్ణయించెను. తరువాత ఇండియా 

గవర్నమెంటువాకు, రై "తువారి పద్ధతిని త్రీస్ప 

చేసి మొదట మూండేండ్లకు, కపవాత 

పచేండకు, ఇజారాపద్లతి 
౧౧ థి 

మాందనిచ్చిరి. ఇందువలన లాభముకలిగినది 

కాదు. కానన ఇజారా పద్ధతి మానివేసి 
వ 

౧౮౧౮లో మరల, రైతువారిపద్లతిని (పారం 
యా థి 

భించిరి. 

హన్ఫోచే నిర్షయింపంబడిన రేటు ఎక్కున 
బం ణి ౧౧ 

యనియు వానిని తగ్గింప 

లాభము" 

(గామాదులు 

వలసినదనియు 

౧౮౨౦ లో దొరతసమువారి కాజ్లావీంచిరి, 

కాని ౧౮౨౧ వజకు ఆేట్లు తగ్గింపంబడినవి 

“కావు. అట్టు తగ్గింపంబడిన "రేట్తుకూడ ఎక్కు 

యని ౧౮౫౯ లో వానిని నింకను తగ్గించిరి. 

ఇట్లు ేట్లు తగ్గిన: తరువాత జిల్లా కొంచెము 

బాగు పజ(జొచ్చెను. కాని ౧౮౭౬వ 

కరువువచ్చి జిల్లానంతను 

మాడ్చి రైతులను వీదవారిని చేసెను. మరల 

౧౮౭లో సర్వే పారంభమై ౧౮౯౭ లో 

బూర్తి అయ్యెను. కొ త్తఅమరకము 

గీరా౯ాం లో (ప్రారంభమై ౧౮౯౭ లో ముగి 

సెను. ఈ జిల్లావిాంద భూమిళి స్తుమా(తము 

సంవత్సరపు 

+ కా క్ట 
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పదుసారు లతులకు *మింఛియు, పదునేడు 

లతలకు తేగ్గియ్లు నుండును. ఇందు జమో౯ా 

జాశీలు లేవు, * ఇనార(గ్రానుములు రా౮క్స్ 

కలవు. 00-కిం౬. యకరములు ఇనాంభూమి 

గలదు. ఈ జిల్లాలోని శేట్లు మొత్తము 

మోద (ఆవ శేజ్సి పల్లము య ౧+ 

రు, కీ-౬-౮(ఎక్కు-వ రు. ౯-౦-౦, తక్కువ 

రు ౧-౦-౦) మెరక య ౧౭కి 0-౧౧-౯ 

(ఎక్కువ రు. ౨-౮౦ ; తకుకవ 0-౨-౦). 

ఈ జిల్లా కంతకును అనంతపురము మా 

(తము మునిసిపాలిటి 
స్దానిక స్వపరిపౌలనము గి 

ఖ్ గానున్న డి. డీ క ప్రి క్ట 

బోర్జును, డివిజను కొక్కటిచొప్పున నాలుగు 

లోకల్ తాలుకాబోర్జులునుగలవు; షంజెండు 

యూనియనులు కలవు, 4కొ. లు 

అనంత ప్ప రము (శాలూశ్సా. ఈ 
చేరుగల అలో యొక తాలూకా, ఇది 

జిల్లాకు నడువునుండును. వి స్తీర్తము ౯_౨౫ 
చదరపు మైళ్లు. జనస 

౧౦౮౭5౧ ; 

౦ ఖ్య ౧౯౦౧ లో 

౧౯౧౧ లో ౧౦౬౧౩౧. ఈ 

తాలూకాలో మొత్తము ౧౦౮ (గాదుములు 

కలవు, భూమిశిస్తు ౧౯౦9-౪ లోంరు. 
౧౯౦౦౦౦ లుండెను ఈ తాలూకాలోని 

భూమి మిట్టపబ్లములు కలిగియుండును. బీద 
చైనందున ఫలవంతము కాదు, అదుచే 

పచ్చనిచెట్లు తక్కువగః గానవచ్చును. ఉత్త 
రమున న్లచ్చటచ్చట నల్లకేగడి భూమికొద్దీగ? 
గ ల దుం? శ్యాశాలూ కాకు. ఉత్తరమున 

గ! 

౯ వలసియున్న ది. 

నెన్నయు; త్తూర్ఫున చిళావతీ నదియు. 

గలవు, కాని ఏనీవలన .ఈ తొలూకాకు నేమి 

యురబయోజనములేదు. పల్లపు వ్యవసాయ 

మంతయు వన్దాధారము నే నమ్మియుండ 

అనంతపుర (గామనమిోప 

మున నున్న చెరువు క్రీ. శ ౧9౬౦లో 

విజయ నగరరాజుల మం(తియిన చిక్కప్ప 

ఉడయర్ అను నాతండు కట్టించెను, 

ఆనంతసందిీ: ఒక మహారాష్ట్ర 

కవి. ఇతండు శా. శ. ౧౬౬.౬. లో జన్మించి 

౧౭౪౧ లోం గీర్థిశేమండ య్యును. నరక్ 

జిల్లాలోని సంగమనేర్ (గామ నివాసి. మొ 

దట నితండు శృంగా రాతి -జీకముగల'లావిణీ 

లనంబడు వృత్తములలో. బద్యుములంజెప్పుచు 

మగపిల్లల వెంటందీసికొని వారిని అడించుచు 

జీవనముచేయు చుండెను. కాని యొక సారి 

అహల్యాబాయి సంగమనేరుకు వెళి నప్పు 

జమా యిాతనిని బిలిపిం-ది (బాహ్మణున 

కిది తగదనిచెప్పంగా నామూార్షము విడిచి 

యితండు భక్రిపరమైన కవితృ్వముంజెప్పుచు 

హరికథలు చెప్పందొడలగౌను. ఇతనిచే రచింపం 

బడిన చాటువులు పెకళ్కులుగలవు, కావ్యము 

లలో మాత్రము మాధవ(గంథవును నది 

యొక్క-టున్నది. ఇందు చెండవ మాధవ 

రావు చేశ్యామేడమోా(దినుంచి ధూకినప్పటి 

నుండి రెండవ బాజీరావు "చాజ్యాభిపేకము 

జరుగువజకు వర్తి ంపంబడినది. _ రెండవ బాజీ 

“రావు; కవికి జరీగిన నిజ వర్తమానము, ఉత్తర 
a 
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శి, 

౯౭ 

ములు (వాసి, తెలిపి యీ , చరిత్ర (వాయిం 

చను. ఇతనికి (క్రీపత్, ఫందీయను నామాం 

తేరముగల సవాయి ఫందియను "కుమారు? 

డుండెను. అతండును కవియే. 

తనంత భట, శివాజీ గురువై న నంత భట్ట దై. 
రామదాసస్వామి సమ శా లికుం డు, సాధు 

పురుషుడు. రావు దాన స్వా మియొక్కొ.. 

పంచాయ తనములో నొక్కండు. 

అనంత భూపాలుడు. (వట్ట. 
విజయనగర సామ్వాాజ్యపు నై భము తటి 

గిన వీదప 

నామ మాతులయిన రాయలయొక్క 

భూములయ౦ దు సర్వస్వతంతులుగనో 

కొంత స్వత౦ (త్రులుగనో అచ్చటచ్చట 

రాజ్య'భొరము నిర్వహింపంజొచ్చిన వారిలో 

సీమట్లవంశ 'మొక్క-టిమై కన్సించుచున్న ది, 

పీరిలో నొక్కండగు వరదరాజు (శ్రీకృ వ 

బేవరాయల యల్లు 6 డు, మట్ల వంశము 

నారు ఆంధ) చోడులుగ6 గన్నట్టుచున్నారు. 

సూర్యవంశ జులు, ఏరి మూల పురు షుండు 

తిమ్మ ప్రభుం డు చాటు పద్యువబలనుబట్టి 

మూ చినను అనంతభూపాలకృత కకుత్సవిజయ 

మును, అవతారికా పద్యములు మాత్రమే 

గల నడివింట్టి - వేంకట కవికృత అభిషీక్ష 

రాధువమును ఈ శెంటినిబట్టి చూచినను; 

మట్ల వంకోద్భన్భలు విద్యాపీయులును రణ 

,సీ)యులును నయి కన్సట్టుచున్నార్తు. అందు 

పఫపదునాజివ శతాన్రాంతమున 

అనంత భూపాలుడు “పెనుగొండకడ మేల్క_ 

బలముల సాధించినట్టును గుజ్జము కొండను 

స్వోధీన పజచుకొశెనినట్టును వ్రీదవట దుర్గము 
౧౧ థి గ 

నా(క్రమించుకొని నట్టును రాయలళ్ళీ *సురు 

మాయి” బీరుదమం దినట్టును తెలియవచ్చు 

గుజ్జముకొండ ఇవెల్లయు ఒండొంటికి అనతి - 

దూరమున నుండుటంచేసి నుట్ట(పభువులు 

విజయనగ రాధికులకు సామంతులయిన స్వబ్బ 

సంన్లానాధి పతుల ని,నిగ యిం పవలసి యున్న ది. 
థి గ 

మెట్ల కడప జిల్లా రాయచోటి తాలూకాలో 

నున్నది. అచ్చట నుండి యుద్ధ వీరు (డుగ్గను 
కావ్యక_ర్గగను (బభ్యాతిగాంచిన ఈ అనంత 

భూపాలుండు. ఎల్బధ రారమణునకును రంగ 

వూర్వుకును బు[త్రుండు, తిరువుల తోళస్పా 

చార్య శీమ్యు (డు. 

నుత్తరార్థమునను 

పదునాజివ శతాబ్దపు 

పదునేడవ శతాగ్ధాదిని 

నుండిన వా(డు. 'సై నిచెప్పంబడినరీతిని ఇతండు 

కాకుత్ స్ల స్థ నిజయమను (గంథమునురచించెను, 

అనంత దేవుడు. ౧. ఇ తండ్రు 

సంస్కృతము నందున సిద్దాంత తత్త్వం" స్మృతి 

కాస్తుభం “సంస్కార కౌస్తుభం మొదలయిన 

గ్రంథములను రచించెను. సిద్ధాంత తత్త్వ 

మనునది వేదాంత (గ్రంథము.ఇత(డు కూర్మా 

చల స్యేశాధిపతిమున బాజబహాదుర్ బంద్ 

వద్ద నా (శితుండగ నుండెను. ఈరాజు 

౧౬రీక ముదలు ౧౬౬౪౮ వజకుం డెను, ఈ 

గంంథ కర్త తండి ఆప 'ేవుంతు ; ఆపబేపీ 

వాళి 
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(న్యాయ పృశేశేః) అను ఫూర్వ మోమాంస 

సంబంధమైన యుద్ద్రంథమునకు( గ్గర్త ర్త 

"9, _ భాస్యరా చార్యుని వంశములోని 

వాడు 

మండల ఛందశ్చిత్యు త్తర మను యధ్యా 

యముమా౭ందను, బృహజ్ఞాతకము మోందను 

ఇతడు బ్రహ్మగుఫ్లునిం సిద్ధాంత 

టీక వోొసినవాండు. 

వ, కాళ్ళీర "దేశపు రాజు. ఇతండు 

క్రి, శ, ౧౦౨౮ మొదలు ౧౦౬౩ వజికు 

ముప్పదయిదు సంవత్సరములు రాజ్య మేలెను. 

ఇఇత్లేడు సంగ్రామ రాజు (౧౦౦౩-౧౦౨౮) 

యొక్క_ చిన్న కుమారుడు. ఇతని యన్న 

హారిహార రాజు ౨.౨ దినములు 'రాజ్యము 

చేసి గతించిన తోడనే ఇతని తల్ళి దూర్మార్ల 

వృ.ల్తిగల (థీ లేఖ రాజ్యము నాక్రమించుటకు. 

' బియత్వించెను. కాని రాజభటు లీత్ర 

నినే రాజ్యము పై 6 గూర్చుండంబెట్టరి ఇతని 

వీనతం(డి కువూరుండగు విగ్రహ రాజీతని 

మోాందికి దంజె త్తి వచ్చెనుగాని గత (ప్రాణుం 

డయ్యెను. ఇతని రాజ్య (పారంభడ్తశయందు 

వాహవంశజు లయిన రుద్రపాల దిడ్డసాలు 

లను వారు రాజునకు. (బ్రియులై మిక్కిలి 

బలవంతు-.లైరి. రుద్రపాలుండు ఇందు చం(ద్రుం 

డను జాలంధర రాజుయొక్క పెద్ద బిడ్లను 

బెండ్లి చేసికొనెను అనంత చేవ్చండా ఇందు 

_చందద్రునియొక్క_ చిన్న కూతురగు సూర్య 

మతిని. ఖర్భ్యానమ్రూ డెను. 

ఊవరు లనువారు రాజు 

బడిరి, 

దిరుగు 

కంపనోధి ఫతియగు (తిభవనుండు 

వారికి నాయకుండుగ నుండెను. అనంతుండు 

యుద్ధమునకు. బోయి. శకౌర్యమును జూపి 

స్వయముగ (త్రిభవనుని జంపెను. అశ్తే అ 

SK 

. చల మంగలుండను రాజు ఏడుగురు మ్లేచ్చ 

భూపాలురతోంగలిసి ఎత్తిరాగా రుద్రపా 
లుని సాహాయ్యంబున అనంతుడు వారి 

నోడించెను. ర్ముదపాల దొడ్డపాలురు మర 

ణము నొందిన పీదప అనంతుడు తేన భార్య 

యైన,సూర్యమతి సాహాయ్యమున రాజ్యము 

చేయుచుండెను. ఈమె మిక్కిలి ధర్మాత్ము 

రాలు, పెక్కు చేవాలయములు గట్టించి చాన 

ములు చేసెను 

"రోజు మా।త్రము గుజ్జము మొదలయిన 

వాని యం'బెక్కువ యాస క్తిగల వాం 

ధన మెక్కునగా. గొల్ల బెట్టుటవలన అప్పుల 

పాలాయెను. డల్లకు(డను నర్మ సచివుండు 

రాజాను గ్రహమును సంపాదించి (ప్రజలను 

దోచుకొను చుండెను. పద్మరాజను పర టేశీ 

యుండు, తవులపారక్యు లమ్మువా(డు, రాజున 

కంత య్లో అప్పుపెట్టి. అతనిసింహాసనములను 

గుదున బెట్టికొనెను. అపుడు సూర్యమతి 

తనయొద్ద నున్న ధనము నొసంగి రాజును 

బుణవిము_క్రిని జేసెను. అప్ప టి నుండియు 

రాజ్య. భారమంతయు భార్య సూర్యమతియే 

వహించెను. అనంత చేవుడు జేరునకు మూ 

త్రమ్లు రాజుగా నుండెను, "ఆమె (పభుత్వ 
re a 

కా | 
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మున *“హలధరులిడను వాండు 0 ముఖ్యమంత్రిగ. 

నుండెను. ఇతండు మిక్కిలి “జాగరూకతతో 

రాజ్యభారమును నడపెను, ఆ "కాలమున 

అనంత బేవుండు శాల) కంపాది చేశముల 

ఉరశ, వల్లాపుర, బేశాధిపతు 

లపై దండువెడలంబోయునుగాని పరాజతుంై 

తిరిగినచ్చను. అనంత దేశ్రండు మన స్థెర్యము 

జయించెను, 

లేని వాండగుటబే సూర్యముతి యనుముతిని 

నాతడు ౧౮౬౩ లో రాజ్యమును తేన 

కుమారుడై న కలశున కిచ్చి వేసెను. "కాని 

కలశునకును, అనంత చేవునకును పడనళిదున 

రాజు మరల రాజ్య'భారము వహించుటకు 

ప్రయత్నించెను. తుద కీతండు (క్ర శే ౧౦౮౧ 

లో కుటుంబ కలహమునకు విసివి అత్మహత్య 

గాపించుకొ నెను, 

అనంత బైవజ్ఞుండు. జ్యో తి మ 

శాన వేళ్ళ, నుహారాష్ట్రిండు.విఖ్యాతుందై న 

గకోన్ల దైవజ్ఞుని తమ్ముడు. ఇతండ్యు కొ. శ, 

౧౪౫౬. జయనామ సంవత్సరమున వరాహా 

మిహరకృత “లఘు జాతకము మై టీకవా 

సెను. అది ఉత్పల కృతీ మైన న్యాఖ్యకంచు 

లఘుతర మైనదనియు, 

సీతని యభిపాంయము. 

అనంత్ర నొర్యుండు' తాళవ లింగ 

కవి కుమారు(డు, గా ధేయోపాఖ్యానమను 

వకా శ్వాస కావ్యమును నాసెను కృష్ట 

+ భూపొలున 'కంకిత మొనర్చెన్ము ఈ కృష్ణ 

సులభమైనదనియు 

భూపాలుండు చిన్న (హానకుని కామొంబ 

కును ఘు(త్రుండు. 

అసంతవ ర (వోజనంు కళింగ 

, దేశమును “బాలించిన తూర్పు గంగ వంశపు 

రాజులలో మిక్కిలి ఖ్యాతి చెందినవాండు. 

క్రి. శు ౧౦౭౬ మొదలు ౧౧౪౭ వటకు 

రాజ్యముచేసెను. మిక్కిలి జయ కీలుండే ' 

శనరాజ్యమూ గంగమొదలు గోదావరి వణకు 

వ్యానించునట్టు చేసెను. ఇతడు జగన్నాధ 

చేవాలయమును గట్టించెను. 

అనంత్త విజయము, యుధిస్ట్. 
రుని శంఖము, 

క రు ఒక (వతము,. అనంత వ్రతము బక (క 

చా(ధో పదశుద్ధ చత్తుర్ధశినాండు. వచ్చును. 
అనంత వద్మనాభుండనో వీ వేర వివ్షువు ఉపా 

సింపంబడును, ణి 

అనంత శయనము, ౪డి టా 
“వెంకూరు సంస్థా నమునకు ముఖ్య పట్టణము. 

దీనినే తిరు అనంతపుర మనియెదరు. (ప్రన్ముత 

వ్యనహార " నా మ ము (్రివెం(డ్రము. _ఈ 
పట్టణీవు వై శాల్యము రమారమి పది చతురపు 
మైళ్ళు. జనసంఖ్య రమోరమి అజువదివేలు, 

ఇచ్చట మహో రాజులుంగారును, (బ్రిటిషు శౌసి 

డెంటుశీ ఉందురు. పట్టణము సముద్రము 
న్థొద్దనుండి ఆెండుమైళ్న దూరమున నుండును, 

ఇందు నొక్ర భవ్యమైన దుర్గము ఫలదు. 

దాని చుట్టునుండు ప్రాకారము వేయి గజముల 

- వగా 
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పౌడవును(తూోర్పు పడమరలు) ఎని మిదిపరిదల 

వెడల్పును (ఢ_శ్రర దతుణములు) ఉండును. 

పట్టణము కోట్లను లోపలనా వెలుపల నున్నను 

కోటలోని భాగమే ముఖ్యమైనది. అందు 

రాజభవనము,'రాణుల మందిరములు, అనంత ” 

పద్మనాభుని విఖ్యాత చేవాలయను గలవు, 

అనంత పద్మనాభుని చేవాలయము వల 

ననే ఈ పట్టణమునకు ఏశేవ ఖ్యాతికలిగినది. 

హిందువులచే నిది యొక మహత్తర చేత 

ముగా. పరిగణింపంబడు చున్నది. భరత 

ఖండమునందలి యన్ని "చేశముల నుంజియు 

యాత్రీకు లెల్ల పుడు గుంప్పులు? గుంపులుగా 

వచ్చుచుందురు. ఇచ్చట (శ్రీ మహోవిస్ణువు 

“అనంతులోడను నాగముసై పవ్వళించియుం 

డును. ఈ శే(త్రము మిక్కిలి పురాతీనమని 

చెప్పెదరు. దీని యుత్స గని నగుతించి "సెక్కు. 

గాధలుక్లవు, అందిది యొకటి !. 

“విల్వ మంగళమ్ స్వామియార్” అను 

నొక స్వామి మలచారు. చేశముందు "సెక్కు. 

"దే వాలయములను కట్టించెనట. అతండు 

కనులు మూసికొని ఛ్యానము “వేయునపు 

జోక చిన్న బాలుడు వచ్చి, అతని= సాలి 

గామమును తీసివేసి, పూలనెగంజల్లీ ఇతర 

పూజా (ద్రవ్యములను ఉెల్లాచెదరుచేసి, సెక్కు. 

విధముల నతనిని చిక్కు_.పటచు శుంజెను, 

ఆతే(డు కనులు తెజచిన తోడనే మాయా 

శీళు. వదృళ్య మగుచ్చుంజెను. ఒకదిన మా 

స్వామిక మిక్కిలి కోపమువచ్చీ కొన్నులు మూ 

-సీక్రొ ని యుండ్సియే తస చేతితో, నొవీల్ల వానిని 

త్ర రసి వేసెను, అంత వాండదృళ్యుండై న్ని 

'పన్వని త్ర ంసివేసిలినో వాడు సీ యిస్ట చే 

వత, ఇక సీకతేండు “అసంతళొకడ్? అను 

స్థలమునందు మాత్రము "కానవచ్చును; అనీ 

"చేప్పును. అంట స్వామీ కన్నులు "డెతిచి, 

వాని నిజ స్వరూపమును "జెలిసి 

నందులకు చింతి'ల్లైను. అతీ(డు 

“అనంతళ కడ్” స్థంము 'నెన్నడు వినియుండ 

లేదు. అతండా స్థలమును గనుకొనుటనై 

పోయాం బోంగా నొక్క_చోట 'నేడ్చుచున్న 

తన కుమారుని భయ" పెట్టుటే “hy వి'క్సీశ్సిన 

యొడల నిన్ను “అనంత కడ 5” లగే-పేసెదను”' 

అను మాట వినవచ్చెను. అంత నాతడు, 

పాణము వేచి వచ్చినట్టయి, ఆ (క్రీని 

బార్థించి, ఆ స్థలమును గనుంగొని అచ్చ 

థ్ిక్సి వెళ్ళా అది "శేదని'పై 6 బవ్యళించి 

యున్న నిమష్ణుమరూరి అతనికీం గానుసీం"జెను, 

అఆమూ గ్ర “తిరువళ్ళలి మొదలు “తిరుస్పృ 

పూరొ వఆఅకువ్యాపించి తిరు అనంత 

పురములలో దాని నడిమి ఛభాగముండెను. 

ఇంత "పెడ మూర్తికి ప్రూజచేయుటగాని, గుడి 

గట్టుటగాని భక్తులకు సాధ్యము గానందున 

“చిన్న వాడవు గమ్మని యా స్వామి పోన్టిం 

ఇను, అంత నా మూర్తి చీన్న బాండయ్యును. 

అ దేశపు రాజు ఛాసికి గుడి కట్టం చెను, 

సిస్తుతము గాసవశ్చెడ్డి జీవాలయను 
మిక్కిలి పృరాతన మైనదిగాదు! జేచాలయ. 

"తోనా సీం) 
ళ్ళి 

రో నంజూాల 

“00 
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ములోని కొన్ని. చక్కని ఛాగములున్ను 

ఎదుటనుండు గోపురములును, మార్తాండ 
వర్మ (9, స్థ ౧౭.౨౯.౧౭౫౮) అను "రాజు 

“కాలమున. గట్ట్రంబడినది, 

ఈ చేనాలయమునకు భూములమిోా:ద 

సంవత్సరమునకు రు, ద్మ్నోంం0ం లు వరుంబడి 

వచ్చును. ఈ బేవాలయముయొక్క వ్యవ 
హోరములను జూచుటకై ఎట్టరరారాగము ? 

అను సంఘము గలదు. ఎట్టర యోగ మన. 

గా ఎనిమిదిన్న రమంది కూడిక. ఎనిమిది 

మండి బా హ్మణులును మ హోరా జు 

గారును గలిసి ఈ సంధుమాఫను. మహో 

రాజుగారికి సగము “ఓటు మా(త్రమేగలదు, 

చేవాలయమునకు సంబంధించి “అగ శాలి 

అను నొక గొప్ప సత్రముగలదు. అందు 

బావ్మాణుల శిడ తెగకుండ సంతర్పణములు 

జరుగుచుండును. ఈ 'బేవున కుత్సవములు 

విశేషముగా జరుగుచుండును. 

కోట కు_త్సరమున నొక మైలుదూరమున 

రాజ మార్గము (ప్రక్క హూూజూరుకచ్చేరి 

యనంజబడు మందిరముల్లు గలను. అందు 

దినాణ కన్చేరియు, హ్లూక్షోన్టును, ఇతర 

కచ్చేరులును గలవు, అవి మిక్కిలి చక్కని 

కట్టడములు. .ఫీని కుత్తరమున బౌలికాబాల 

కలవై విడివిడిగా నిర్మింపంబడిన ఉన్నతే 

పాఠశొలలును, “విక్టోరియా జూబిలీ వోలు’ 

ఇండస్ట్రియల్, స్కూలు ఆఫ్ ఆస్టన్, సార్వ 

జనిక పుస్తక భాొండాగారమును, సైన్య శిబి 
శ 

? 

126. 

'రమును (Military Cantonment) గలను. 

ఇంక 'ను త్రరమునకుం బోయిన” నేపియరు 

మ్యూజియము(చిక్రవస్తుపదర్శినాలయము) 

కలదు. అది సార్వజసనీనోడద్యానరబునందు 

నల కొల్పంబడినది. మళయాళవాస్తుశా న్ర 

ననుసరించి మనోహరముగ 

కట్టంుడినది. దీనికి సమోపమునంచే నక్షత్ర ' 
విణాంతముల 
యు 

శాల (Observatory) గలదు. అది సము[ద్ర 

ముమైన నూట తొంబది అడుగుల యొత్తున 

నున్నది. దశ్నీణ డిక్కు-నందు దప్ప తక్కిన 

దిశలయం బెల్లను ఏంబది మొదలు రెండు 

వందలఅడుగల యెక్తుననుండు గట్టలమిాంద 

నుండు గృహాములును, ఎల్ల కాలమును నవనవ 

లాడుచు పచ్చిగనుండు ఫొలముల సౌందర్య 

మును ప్రకృతి శోభను వెదజల్లుచున్న వి. . 

అనంత శయ నము వర్తకమునకు (ప్రఖ్యాతి 

చెందినదికాదు. అది చిన్న "రేవు స్థలము, 

అచ్చటికి వచ్చెడి పడవలు స్వల్బను. అవి 

మైనను, తీర సమీపమునకు రాంజూలవు, 

సముద్రమున దూరముగా నిల్వవలయును. 

అశంత సాగరము, నెలూరు 
hua) 

జిల్లా అత్మ కూరు తాలూకాలోని ముక 

గామము. ఇక్కడ ఒక్షమసీదును గొప్పతటా 

కమును దర్శ నీయములు. ఈ చెజువునకు 

అనంత సాగరమని జేరు, దీనింబట్టియే గామ 

నామము, దీనిపై నుండు శిలా శాసనమును 

బట్టి దీనిని శ్రీ కృష్ణ చేవ మహారాయల 

"కాలమున (క్ర న దగ_౨౨ ల్లో “రోయసము 
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,_ అన౦ంతోమాత్యు(డు (నం. కి 

కొండ నరసుీ అనునతండు తేన తలిదం[డు 

లయిన తిమ్మనరసు సాయయనమ్మల జ్ఞాపకా 

రము ఈ చెట్టువును" త్నవ్వించినట్లు కోన 

అనంతౌనంధుడు' 
మతమును స్థావీం చిన రామాన 

పం(డెండు శిష్యులలో నొక్క..(డు. 

అనంతామాత్యుడు అనంత 

చృందస్సని తెలుగున "బేరుగన్న ఛందో 

గ౦౦థమునకు గర ఈ[గంథముగాక 

యీాతండు భోజరాజీయనును కావ్యమును, 

రసొర్హ వమనంబడు సాహిత్య శాొన్ర్రుమును 

రచించెను. ' 

o Pal ల్ల ప్రజ 

ణా 

ఈ కవి తనవంశమును భోజ రాజీయము 

నందు సవి స్తరముగ వర్జించినాండు. దానిని 
అనుసరించ యాతని వంశవృతశ మో (క్రింద 

' సీయః బడుచున్న ది;--- 

ఈతని ముత్తాతయగు బయ్యన్న తిక్కన 

సోమయాజితో సవుకాలికుండు. సోమయాజి 

యీతనినిమెచ్చి “భవ్యభారతి యన్న బిరు 

దిచ్చెను. కవితల్లి యెనమల్లమాంబిక, గొప్ప 

వారింటి యాడంబడుచువఠత/ గానవచ్చెడిని, 

ఆ మెతం (డి యొక దండనాయకుండని కవియే 

హోసియున్నా (డు. కవితం(డి తిక్కన్న భూ 

వసతియు, నుదొస్యోగమును గలిగి సుఖజీవనము 

చేయుచుండెను. ఏరిది కౌండిన్య గో(త్రము. 

వైవ్షవులు ఏరికి గురువులుగ నుండిరి. ఈ 

౧ అనంతునినంశనృతము 

® నంద నార్యుండు=లక గ్రావూంబ 

| 

సత్యేమం త్రి, =శౌకమ్మ 

న. - 

త్రీ సురాంతకు ండు=మారాంట 

- | డా 

తి కన్న 

ముమృడన్న =ఎక్షమాంబ 

[| ce 

సంగ న్న ాడొబకొంబ 

| " | 

ల |. నందన్న 

| + _ 
గంగన్న =కామాంబ 

| 
_ అ] = పెద్దనార్యుండు అప్పలన్న తిక్క న=మల్లభూంభిక 

| ౧ | 
[౧ | గొ | మున్లుడయ్య , అనంతుడు అక్కన్న 

గా 

రామచంద్రుడు లత్ముణంండం 
fr 

చిట్ట న్న్న 
Cad 

రం_౨ 
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కవికి గోవిందచ(కవ ర్తి గరువు. ఈతండ్లా 

ర్వేల సంతతివాండు. ఫీరార్లు 'రన్నదమ్ములై. 
నందున గవి చమత్కారముగ సీ (క్రింది 

పద్యము చెప్పెను 

క, ఈయార్యుర నొకొ_క్కడు 

చేయిండ్లకు మొదలు గాంగ వెలయుదురని గా 

"బీ యాబు వేల పేరిడి 

రీయస్వయమునకు నేష్య మెటిం౧న పెద్దల్ [౧,౪౮ 

ఆజువేల నియోగులను గుజించిన యుళ్లై 

ఖము గల వాక్యమిదియే ఆంధ) వాజ్మయ 

మునందు మొదటిది. తెలుణస (బాహ్మణు 

లలో ఆటువేలశాఖ రమారమి తిక్కైనకాల 

మువజు శే యేర్పడియుండెనని యిందువలన 

తెలియుచున్నది. పై సంగతులన్నియు భోజ 

రాజీయ మందలి అవతారిక ననుసరించి 

వా్రయంబడినని. 

ఇంక సీతని నివాసస్థానమెద్దియని మనము 

విచారింపవలసియున్న ది.ఇఇందునగుజించి భోజ 

రాజీయమందలి యీ (క్రింది పద్యము మనకు 

నాభారము3-- 

సీ, విలసీతంబగు కృష్ణ వేశామలాప హా 

రిణిఖీవరథినా* ధర్మితియందుం 

దనరు నదీత్రయాంత శ్వేది యగు ఫావ 
నత్నేత్రమున శోభ్రనముల కెల్ల 

భరనివాసంబగు సెరుమగూరి పురంబు 

నంద్ను విద్వ'జ్ఞనానంద మెన 

జీవనస్థి తిచేత జెన్నొందు వంశక 

_రృృత్వసంప త్తిరబభుత్వ మొంది * 

"నెమ్మి హ్యేష పరమపదమ్మనంగ 

నొప్పు,శ్రీ కాకుళంబున కొడయండైన 

షి యం భవల్లభ వ్థారిసేవనల్నరుచుండు6 

=" బెక్కుభంగుల ముమ్మడి తిక్కవిభుండు! 

ఇ ఈ పద్యమునుబట్టి , చూడి సీక్షోవియొక్క_ 

తండి కృష్ణ వేణా, భీమురధీ, వలాప హో యన( 

1 బడు నదులు కలిసిన యంత శ్వేదిలోనుండే 

నని.అటిసల మాతని స్వస్టానమని _ తెలీయు 
కుథి థి 

చున్నది. అటిస్లలమెది + కృష వేణాయనంగ " 
అధి ద ౯ 

కృష్ణ ,భీమరధీయ నంగభీము) మలాపహాయనలో 

కృష్ణానది 

యు మల(పభానదియు నై జామురాజ్యము 

మల ప్రభానదులనుట స్పష్టము. 

నకు బళ్చివము సరిహద్దు నొద్ద బొంబాయి రాజ 

భఛానిలోం గలిసినవి, ఇద్ యిప్పుడు కన్నడ 

"దేశము. కృన్ణయు భీమయు నె నై జాము ర్యోస్ట్ర 

మునందు రాయభూర్ పట్టణమునకు బశ్చి 

మమునం బచారుమైళ్ళమోాంద. గలిసినవి. 

ఇది తెలుగుదేశమని చెప్పవచ్చును. కావున 

* “ఆంధివల్లభ హరిసేవ నలరుచుండ్లు? అనలగా 

'నీత్రండు ఆంధిరాయునివద్ద నుద్యోగిగానుండే నని 

కొంద అర్థము చేస్పికొనియున్నారు. కాని యది పోర? 

వాటు. “ఆంథివల్లభవారి” యన6లగా నాంధ్ఫవిష్ణువు 

(శ్రీతాకుళములాోని బేవుండు. అతనిసేవచేయుట యన( 

గా నతనిసొ భక్తితో భజించుటు, ఏగామమునం 

జిబేవండుండునో ఆబేవుని ఆ గామాధిపతి గా 6జెప్పుట 

భక్తుల యాబారము గానున్న ది. ఇ్టే యీ కవియొక్కు. 

“రసౌర్థవిమందలి *“శ్రీనిండం ధవపట్టకాధి పునకి చ్చెం 

భ_క్తి భూర్యంబుయాక? అన్న చరణము. జూచి కొంద 

టీ (గశీథమును ధు)వపట్టణ పు రాజునకిచ్చెనని భమ 

.వడుచుశ్నారు, అచ్చటను భ్రువపట్టణాధి పుండనలగా 

“ధు9వపట్టణపు డేన్రండని యర్థము, ఈకవి తన (గంథ 

మేదియు నరాంకేతము “దేయకేదు. క 
* 
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( 

(సం, యం 

సీక్రవియొక్క. “నివాసస్థలము గై నైజాము రాజ్య 

మునందుం'జొనని వున మూహింపవచ్చును, 

శ్రీ) -కాక్షుళప్పు రంధి నిమ్ణువ్స (బేవుండు) ఏరికిం 
గుల'బై వము కావచ్చును, 

ఈకేవి “రసార్ధవముూ నందు 

మిట్టు వ్రాసికొనియున్నా (దుః... 

సా “బానో ౦దక్షాళక వర్ష ముల్ బుతుళణ 

జ్యూలేందు లై యొప్వు న 

చనళకోల 

య్యానందా బ్బముసందు మానుమునం గృ, ' 

స్థకాతకీ భొళు యు 

క్షాశామానుక'నేళ నీక్ఫతీ యనం 

తాఖ్యుండు సమ్య గ స 

శ్రీన్రిండం ధృవ పట్టణాధపున " కి ౧ 

చ్చెన్ భక్రివూర్వంట్టుగన్ ,” 

ఛా క. ౧5౩౬ ఆనందనాము సంవత్సర 

మాఘ బహుళ ౧౧ మంగళ వారమనయగ్వా ని, 

శ౧ర౩5౫% జనవరి ౨౫౫ "తేది యగును. "కా 

వున సీకవి పదునైదవ శ తాబ్బముధ్యము నం 

దున్న వాండని నిశ్చేయింప వచ్చును, 

ఈ కవివే రచింపబడిన మూడు (గంథ 

ములును జేవాంకీతములు గనుక నింతకంెటు 

విెకీషము లేవీయు మనమికవిని గుణించి 

శెలిషికొనుటకు వీలులేదు. ఇంక నేత ద్రచిత 
గింథమును గుజించి విచారింతము. 

భోజరాజీయము రచించిన తరువాత ఛం 

దస్సు రచించినట్టు, ఛందస్సుయొక్క- నాల్లన 

యా శ్వాసమునందు? గవి భోజరాజీయ 

మును చేర్కొనుటపీలనం చెలియు దున్న దిః 

భోజరాదీయ మేడా | డా స్థ్వాసములు గల మంచి 

“ము(దిం చునొర్న, 

| ప్రబంధము. అసరు సృృసింహాసా(మి కంకి 

తము, ఇందు 'భోజరాజును గుటీంచిన ఏంత 

మున కథలు పక్క.ండుకజను, 

మును ౧౫ ౦౮౪-లో 

కు "గొన్న 

భీ పీలేశలింగముగ "రు 

జాని సరికలో నీ 

(పబంధనును గ౧టీం చి (ముగి! 'నాసీయు 

న్నారు;- 

చేరు 

“కాడని కొపిత(ము సంతణవుయి యన 
th 

గళ ఛాగగబదిస్టుు మనోహూరముగ' నుండును, 

కవిత్వము మాత్రమేగాక భోజ'రాగీయ ము 

నందలి క్షథలును మిక్కీ..లి యింసు గొనులకసనను, 

కప్ త్ యమువారి (ప్రయోగ ములక్షం కు ఖిస షె 

ముఫై నపయోగము నీ భో జ రా గయ ను 

నందు గొన్ని కాననచ్చు చున్న ను "ము ము 

మిద నింద లి గొపిత్వము నిష్ట పంయి 
గ / ww na శి ఘ్యుముగ నున్నని, 

ఈ కనికిం దిక్కున సోమయాఃని అనుకి 

రింపవలెనన్న యభీటవ మెండుగ నున్నగ! 

ఈ కొ న్య మువలనః గానినవచ్చుచున్న దం 

ఒక్క యుదాహరణ మిచ్చదము, నిర్వచినో 
తర రామాయణముసందు. టక్కున 

కావ్యము వాగియుటకు నిటు 
iv} 

| వ్రాసెను, 

"తాను 

అ న 

సీ సకలలోకప్పదీ పకుం డగుపర్మిన్లీ 
+ మ్మిత్హివంశమున జని స్థం సని 

జూచిన నుగల్లి నం జొ ఇృడునట్టి ఫాం 

దర్య 'సంపజ సొంస్ర దాల్సై కనియు 

ఖోంటో ణల ౯ 
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సె గా 

౧౦౦౫ 
గి 

ఆలె 

బనవ్చాధయాసంది నక మె ఇగడీన 

రరుగటకిల్మి న నళ జము 

పన oo “on మిగులు గో" శృత్వా 

Dayo? స్ట పెల”సి ననీదయము 

నే, విటిథసి ణ్యాసర్నిళృవు చేది యనియు 

గాని బహుదా నలిగి ననా శాలి యనియు 

SDNY జగం చున్న నునునున్ఫపలి 

poe గాటింముటమ్ నము క్సుకుంద చలీ, 

ఈ పద్యమును జూచి యి యనరతే 

కసి తాను 'కాన్యము నా'యుటకుం గారణ 

ములు చెప్పందలంచి యిట్టు వా) సెను:.- 
1 (౪) 

స్ప నగళిసంబయ్య్యు( MOS కతు లట్ల 
(a (a) a] 

'నంగతి ఇవ్వ మ్రైజరగుననియు 
ల ఓ | 

నాగిం"బ సమానుండగు భోజనరపతి 

ఫగత మి *పతా (సృసంగమనియు 

నిందుం జెప్పెడి కొథలన్ని య నొలి బృ 

. భరోోపదేగంబు అనియు 

నఖిల జగ న్నా ముందడగు సనో విలనా 

ఎస్పణ్య కృ నథికుండనియుం 

కీ బృభివి నెల్ల జనులు ప్కయస్గాకి యుక్షింా 

కీ రణం గ నియు నాఆ డిల్లి యేను 

జగను సాఖ్యమేన భవ దా ముఖ ౦:౧ 

. 2 భే 
సమ (డనీ యధిక నిస్టతోడ, [౧ ౭౮ 

రసార్గ మనునట నాలు గా శ్యాసముల 

యట౦"ళొర (గంథము,.మొదటి య్యాశాగసము 

సందు నవరస స్థా యాభా వాదులును, శెండవ 

యా శ్యాసమునందు రతిగుణ విభా వాను 

ఛాచాదులును మూ6డవ యాశ్వ్యాసము 

నందు శృంగార రస ప్రకరణమనును 

నాబ్లవ యాశ్వాసమునందు నాయక నాయికా 

(ప్రకరణమును "వర్ణింపంబడియూన్న ని. మొక్కు 
* 4 ఆంగ 

పొరికిన (పతిలో. గా దె పడ్యములునేవు. 

“ఈ క తీయు పవిషుమూ_ ర్తికి సర్పింవంబడినది. 
9 

* అనంతుడు గ్గొప్పు లాకు ణీకు(డు. అనం 

తుని ఛందన్సు తెలుంగు బాసయంద్లు బహూ 

కాలము నుండియు, "'బేరుగన్న (గ్రంథము, 

లక్షణ వేళ్ళ లందజును దానిని గౌరవముగ. 

'బేర్కూని, యందుండి యెన్ని ఈోా లత్యుము 

లను లక్షణములను ఉదాహరించి యున్నారు. 

కాని యిప్పాడీ (గ్రంథము సంపూర్ష్శముగ 

దొరుకుటశేదు. దీనిని పూ_ర్థీిగ సంపాదించి 

యచ్చొ క్లించినచారులేరు. రెండు ఆ శ్వాస 

ముల(గ్రంథమ్ము పా౦చ్య లిఖిత ప స్సు స్గకభండా 

గారమునందున్న ది. రెండవ, మూడవ, నాల్లిన 

అశ్వాసముల యస౦ పూరి (పతియొక్కటి 

మ-_రా-(శ్రీ మాననల్లి రామకృష్ణ కవి గారి 

వలన మాకు దొరకినటి, 

శీవున కృత మనంబడు కవిజనాశయ 

మును విడిచినయెడల, 'తెలుంగున నిదియే 

మిక్కిలి పురాతన ఛందో (గంథమని చెప్ప 

వలెను, 

ఇందలి (ప్రథమా శ్వాసములో “గొద్య 

పచ్చ్భ్యాది కావ్యలతేణంబును, గురు లాఘు 

నిగ్గియంబును, గణనిరూపణంబును, పొస 

యతి విశేవంబులును పరిగణ సంజ్ఞ యుం” 

గలవు రెండవదానిలో “* నుభయ భాషా 

నిరపోణంబులును, గద్యవచ నంబుల విధం 

జును, వడ్వింశతి చృందో నామంబులును, 

తదుద్భనంబులగు సమవృ_త్తంబులున, వృత్త 

» 
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(సం, we 

విశమ౦భుల గు, నర గ్గసమవృ శ్రంబుల్రును? 

ఛందః? స. క్షంబగు మూలానృ | గంటులును, 

దదుద్భువం బోలగు దండకంబులును” నీరసం 

పగబడినవి. మూండవచానిలో ఓ “ జూతిలతుణ 
ల 

పీమాణంబు, 

లును,ఉ దాహారణంబులును, వర్ (ప్రత్యయం 

లథీ తరిబులును; జాటుకా న్య 

బులును, స_స్టమ (హ్య్యయంబె న సమవృ త్రం 

'బుల వెరసుల నె జుం గు తెరంగును” కలవు. 

నాబ్లవచానిలో “వర్గంబులగు దశీ దోషంబుల 

నేర్చ్పటుచుటయును,నందు దో వరహితం౦ 

బులైన యాదరణీయంబులగు పట్టంజేర్చుట 

యును సంధి సవాశంబులునుూ” కలవు. 

ఇడి గంథమునందు( గొంత వ్యాకరణ విష 

యము కూడంగలదు. 

ఈ (గంథమునకు మేము చూచిన. (ప్రతు 

లలో “ఛందోవర్ష” మున్న చేరున్నది. అది 

లేఖక(ప్రభూద మేమో, 'ఛం దోజార్డ వి 
మన్నది నిజమైన నామమేమో యని సంశ 

యము కలుగుచున్నది. 

అనంటే. శతహపకు నామాంతరము, 
-అనంతుండు. ౧. కామ్హధేనునను 

జ్యోతివ (గంథముపై టీక వ్రాసినవాండు, జా 

త్క పద్ధతోయనునొక్ర (గంథమిోతనిది గలదు, 

గార్ల గోత్రుడు. గోదావరి తీరముననున్న 
ధర్మపురి నివాసుండు. కావున, ఆం(ధ్రుండు. 
తండ్రిపేరు చింతామణి. కుమారులు (శ్రీక్రంఠు, 
డు, రాముడు. వీరును జ్యోతిష శాస్త్రము 

నందు. గజేరొందిన వార్శు, (గంథక రలు. 
ఖీ లౌ 4 

వ్ లొ 

$ 

al 

దాడివెడల్ న్గప్పుడు, 

ర్గం౬. 

De అంతేములేనివా(డు, పరమాత్మ, 

, 9 కశ్యప రద్రూసంతతిమైన నొగులలో 

నొక్కొ..(డు. 

రో, శేమనకు ఈజీరు గలదు, 

౫, 1 నులద్రిరువది నలుగురు తీర్ణంకరు 

లలో పదున్నావవాండు, 

అనంద. తాలూకా?" శో 
తాలూకా. బొంిభాయి రాజధానిలోని * రా 

జిల్లా మధ్యగలదు. స శాల్యము ౨౯౮౮ చతు 

రస్తు మెళ్ళు, జనసంఖ్య ౧౮9౨౦౫. రాబడి 

ఐదుల్లతీలు, జలవసతి తక్కువ, 

అనంపప పట్టణము' ఇద అనంద 

తొలూకాకు ముఖ్య పట్టణము, జనసంఖ్య 

౧౦౦౧౦. ఇక్కడి శెఏ_స్థవ మత్ సంఘములు 

కలవు. 

అనంద పాలు(ధు. లాహోకు 
చేశప్పు రాజు, గజినీ నుహమభ్మూ దుతో వరో రా 
హోరిగం బోరాడిన వీరా గ్రోసరుండు, 
ఇతండు ్రవ్మాణ వంశజుండని "ఫరిస్తా (వాసి 
యున్నాడు కాని “పాలో అను ఉప పదము 

వలన ఇతడు రాజపు త్రుండని తోచుచున్నది. 

ఇతనితండ్రీ ఇ వేరు జయపాలుడు, జయపాలుడు 
మహమ్మ్మూదుతోం భో రి 'ూడీపోయి 

కీ. శ ౧౦౦౨ లో నన్ని (స్రవేశించిను. అంత 
అనంద పాలుండు రాజ్యమునకు వచ్చెను. 
మహమ్మ్మూదు ౧౦౦౫ లో ములాను మోాదికి 

అనరద పాలు డాతని 
Cal 

a 
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సైన్యమును తనరాజ్యములో నుండి పోని, 

య్యక అడ్డగించి నందున జిపావరు గుట్టల 

లో వారిక్ ఘూరమైన పోరుజరిగి అనంద 

పాలుండోడి కాల్మీరమునకు పారిపోయెను. 

౧౦౦రాన సంవత్సరము నందు మహామ్మూూద్ 

అయిదవసారి హీందూచేశను మంది కి 

దండు'వెడలివచ్చెను. ముల్తాను దండయాత్ర 
సమయమున అనందపాలు(డు తనను మిక్కిలి 

యగొరవ పజఅచినందున వానిని శిఖీంచు 

ట్రై మవామ్మూ దు నిశ్చయిం చెను. ఈ 

సమాణూరము తెలిసికొని తురకల నీబేశము 

నుండి వెడలంగొట్టుటకు గట్టి (ప్రయత్నము 

వేయ నిశృయించి; అనంద పాలుండు 'హీం 

దూూ'రాజువ శందజుకు ముతాభి నానముగల 

వారందణజు యుద్ధమునకు వచ్చునట్లు చేయు 

ట్ల తనదూతల నంపెను, ఉజ్జయిని; వాలి 

యర్, కళింజర్, కనాజీ ఢిల్లీ అజమిర్ 
"దీశాథి పతులు తముతవు పైన్యంబుతో వచ్చి 

అనందపాలునితోం గలిసికొనిరి. హిందువుల 

సెన్యము మిక్కి.లి గొప్పదిగనుంజె ను, అనంద 

పాలుండే ఏనికంతకు సై న్యాధిపతి యయ్యెను, 

హీందూ సైనికులు, 1గక్కరీ లనయిడు అస 
మాన శౌర్యముగల తత్రియులు దినదినము 

వచ్చి హిందూ _సైన్యమునం జేరుచుండిరి. 

తవు మతధ్యంసకులగు తురుమ్కు-ల నెదిరిం 
చుటకై. హిందూ య్రీలు దూర దేశముల 

నుండి యసంఖ్య ధనమును బంఫి యెంతో 

సాహాయ్యము చేసిరి, బీద(స్త్రేలు గూడ, = 

దూనిని యేకియు నుజియన్యవిఢమైన కూలిని 

జేసియు( గడించి సొమ్మును బంపు చుండిరి, 

తి ఈతడవ పీంద్లువులు మిక్క్మిలీ పట్టుదలతో 

నున్న చారని శెనిసిఖొని మహొమ్మూదు తేన 

 శిఖరమునుజుట్టు కందక ముల? (ద్రవ్వించి: 

పిందువు లకస్మాత్తుగం దనమి౭దంబడకుండ 

'నేర్చాటుచేసి, అటు'వేల 'ధనుర్థరులను కందక 

మువద్దకు రప్పీంచి హిందువులపై బాణముల 

"సరిపించి యుద్ధము (పారంభించెను. కందక 

ములను లత్యుముచేయక ముప్పదివేల గక్కరీ 

హిందూ వీరులు శెండు వై పులనుండ మహా 

మ్మూదు హన్యములతోం (బవేశించి, తమ 

బులైములతోను, ఇతే రాయుభ ముల తోను, 

శత్రువుల యశ్వసైన్యమును చెం డాడిరి, 

కొన్ని నిముషములలో మూడునాలుగు “వేల 

తురుష్క సైనికులను వారిగుజ్జములతో 

యనుపురి కంపిరి, వారి శౌర్యో(గేకమును 

జూచి భయపడి, మహమ్మూదు నాటికియుద్ధ 

మును జూలింపం దలంచెను, కాని ఇంతలో 

అనంద పాలుంజెక్కిన యేనుగు బెదరి తిరిగి 

పారిపోంజ్లాచ్చెను, అది తమ పరాభవముగా, 

దలంది హిందూ సైనికులందజు చెల్లోచెద 

౫. పారిపోయిరి. మహ్మమ్మదీయులంత వారి 

-వెంటందగిలీ ౮ాం౦౦ వేల మందినిజంసీరి, అనంద 

పాలుడ్ణు ౧౧౧౨ లో మృతుండై నట్టు కాన 

వచ్చుచున్నది. పైన వా9సిస వర్గ నమంతయు 

ఫేరిస్తా యను తురుష్క చరి(త్రశారుని 

గ్రంథము ననుసరించి వొాయంబడినదీ. దీనిని 
> ళోం౭ . 
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x డిస్టీ ట్ట ఫారెస్టు ఆఫిసు లేళ్ల రినిన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసరు వుత్తరవు ననునరించి తీసివేసివన్న కేసులు. 

గలిశినట్లు క నపడుచున్న ది, 

లు ఇను? కడ పజిల్లాలో కొన్ని అడశ్రల చుట్టును 
"ఈ వకారము సోడ పెట్టుటనలన్న ప్రజలకును 
అడవి కిసిసాడ్ల* యెక్కువ సదుపాయవ్వు 

॥ జ్ఞనసంఖ్యలేని .|* చోట్ల నెప్టసరివాద్దు గుజ్తులను పెట్టుకొనినను . 
రిజర్వు అడవ్రలకును, అన్ రిసర్యు అడళ్ర 
కును మధ్య కౌలిదారిమైనను యుండుట . యుక్తము. ఫక్తు డిమూర్ క్తేష్షన్షా అనగా సరి తాద్దులను నేర్చజుచుటకుగాన్లు ౧౯౧౧ వ 
కంచత్సరపుశెక్కల (వకారము సంవత్సర మునకు శ్రి], 514 లతలమాపాయీలు ఖర్చుకి | అశ చన్ను దని కెలియుచున్న ది, క 

“ 

మొట్టమొదట హిందూ దేశము నందలి 
అడవ్రల్ణయొక్ష' కొలతల పటములు అంతగా 
సరిగా లేకపోయినన్లు ౧౮ొగొకావ సంవత్సరము 
నందు * సల్ చే డిపార్టుమెంటు వాక కింది కీపనీ 
వచ్చిన ప్పటిరోండి సర్వవిధములను 
పటములు దొరకీగలశ్ర. 

చక గాని 

. ఒక అడవిని వృద్ధి చేయన లెననిన చాల 

తీడ్యవ్రలు వృద్ధి జేయు 
పనుల్టు వీధులు, 

ములవరకు వృపకారము ఫ్ర 
కం * 

'కొలము పట్టును. ఫారెస్టు 
ిపార్టుమెంటు వారు రజ 
ర్వ ఫారెష్టులలో వయీ 

% a 

భాగములనున పది చేయ" తలచుకొనెదరోఆయ్ర 
డవు వులలోశ్యాఃల ౨౦“ ్ఞుదల రిం సంవత్సర 
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ne సరిశి 2 క న్న లు. : 

_మొదటనే ఎస్టీ మేటులను, స్టానులనుత యాక్ 
చేయుదురు. అందు వృద్ధి పిచ. దల 

చిన అడవిమొక్క. వె వై శాల్యమూ, నృతజాతుల 

యొక్క స్వభావము, పూర్యపు * వృద్ధిక్షేయ 

ములు ముందు, చేయజఖోన్రు మార్పు భ్రు 

మొదరీణీన వన్నియు శోలియ జేయు 

"లెక్కలు తయారువేయుదురు. ఐడవిలోనుండి 

నచ్చు ఫలసాయము నయేచోత్తి ఖర్చగునో 
వయేమార్లముల  జేర'వేయకాని *పోవ లెనో 

బక్క కా సంవత్సరమ్తునకు ఎంతలాభము 

వచ్చునో ని త్రేనములుచల్లుట లేత మొక్కలు 

నాటుట అధికమైన-చోట్ల కొన్ని చెట్లను కొట్టి 

వేయుట శుభ పబ చుట అగ్ని నుండియు వకు 

వులనుండియు కాపాడుట రో వంతెనలు 

ఇంట్లు మొదలగునవి కట్టుట ఇవన్నియురాగల 

౨౦ సంవత్సరములకు కావలసినపనుల మొక్క_ 

తబిసీలంతయు వివరముగా ,లేయారు చేయ 

బడును, అప్పుకు సర్ కార్వారి అృినువుతి 

పొంది ఫాశెస్తుడిపాస్టమంటువారు పనికి 

(పారంభింతురు, ఒక్కొ_క అడవిలో ౨౦ లేత 
రోం సంనత్సరములుగ డ చిన శ్ర పవాత్త ఈ పద్ధతు 

లన్నింటిని మార్చుకొ నివూర్ట ముగా (కొత్త 

పద్ధతుల నవలంబింపనలసిన్టద్భును. ఈ ఏకా 

రము ౧౯౧౧ వ సంవత్సరములో సర్మా_ర్టు 

అధీనమ్ములోనుండు, ౨౮౩ వేల చదరపుమైగ్లోరు 

రిజర్వు అడవిలో ౫౩3 వేల * శదరపుమైళ్లును 

మా[తము సరియెన స్థానులుతో శకుని జరుగు 

చున్నది. జం ఎ" ం 

ఒకానొక అడ డవియొక్క్మ-విలువ దానియం 

థ్ అ 
అ 

దుకికు కలప మొదలగు, ఫల సోయ ముయొక్క 

్యాచ్చీరోస్టులళు ' . బట్టీయుండునని చెప్లుటకుం 

, ఏతులేదూ నీలయసి సకుద 'కీరమునగాన్సి " 

నదీ తీరమునగాని, రయిలురోడ్డు సఘాప., 

"మునగాని, . ఉన్న అకస్థల్లలోని " ఫలసాయ 

మునక్సు 'హెచ్చువెల్ " వచ్చుటయా, ఎక్క ' 
డనో కొండలమిాద నుం 

డు అడవుల యం దలి. 

సల సోయము బాట్రుగ విలుకి లేకుండ నకించు 

+ పోవ్రటయు నునమ్ధుందల మెరిగినటే.. కాబట్టి 

లాభముకొఅె ఇడ న్రులరు క చేంచువారు 

నయేమారక్షముల ౪ అడివి సలసాయము విక్రయ 

స్థానమునకు చేరనోయుఖ్యముగ యోచించు 

కొనవలెను. ' ఒక్కాక్క అడ నియొక్క_ అంత 

ర్ళాగములో నుండు ఫలసాయము బజయిు 

రహాచారీలీ, ఇండ్లు, 

| టికి చేకుటకుగాన్లు రోడ్డు, (టాము వేలు, 

* చిన్న చిన్న రయిలు వే బు మొదల/సమార్లములు 

ఏర్పరచవ లెను, సహజముగా ఎగుకుడిగుకుగ. 

నుంకుకొంతల మోదనుండి బరువైన (వ్లూకు 

లను క్రిందికి దింపుటకు తగిన రసాదారీలను 

నిర్భాంచుటక ఇధిక వ్యయమగును. కజ్తకరీదు, 

కంెటు కూలి హెచ్చయినయైడల (పయాజన 

మేమి? సహాజముగ ఇట్టి “చోటోలుదుండు 

నది పువాహములను వర్ష శ్రాలములో నుప 

యోాగించుకొనుచు నీటిమోద సులభముగకల 

పను ని క్రంపజ్థానమునకం 'జేర్చవచ్చును. లీడ 

నులలో పనిచేయు ఉద్యోగస్తు సులకును పనివా 

రలకును వ్యాధి రాకుండ కాషాస్సుట మిక్కిలి 

కస్టేము. దోమల బాధ, చలి "జ్వరములు 
౪3 " 

ళ్ 

తి 
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సరులేసి, నివసంచృుటకు నివాస స్టా నము 

లేమ్మియు, పనివారలకీ మీక్కి-లి కష్టమ్సుకలి 

“గించును, . పనివారు *లేసి-చోట్ల “అక వి." 

'యొక్క విమినయు మికి్గాలి* 'కర్చిపోవును. 

కాబ్టితగు స్థలవ్థాలైపందు ఆయాతరిగ తుల 

గాడక్కడ కట్ట 

వలయును. మన ఒనాజథానియందల్పీ అడశ్రల 

రపులెక్కల (శ్రీకారము 3082,3౨౭రూపా 

యలుక క్పయినపి. త 

అడవుల అభివృద్ధి స్లాలుగు సిఫ్ముసైన 

శ తువులుగలరు. 

౧.మాననవ్రులు 

వ పశువులు 
శతు సంహారము, చె. అగ్ని 

. ర వ్యాధి పుట్టించు పురు 

ఇ గులు, 

. ౧౮౬౫ వ సంనత్చేరములో ఫారెస్టు 

ఆక్ట్టు పుట్టినది మొదలు అడవిలోఖి సొత్తును 

చుట్టు పక్క-లురిడ డు వారలు అడవికి నష్షము ల 
.కలుగువ ట్లు జేసి ఎత్తుకొని పోక్టుతడ సర్యారు 

వారు"అ నేక పయత్న ములు చేయుచున్నారు. 

=, కాసి మొదటి నుండియు 

మానవులు అడవులు పజలయుసయో 

గార్లమే సెంచుచున్నా నునియు (పజలకు 

ఒత్తుడు కలుగ జేయు కొసనమ్ముఖశు కఠినముగ 

నీప యోగించుట తమకు. ఇష్టము లే లేదనీయ్లు 

ఇంపేరియట్ల్ వర్న మెంటు వారు కము అబ్బి 

(పాయమును శతెలిపియున్నారు. అనేకచోట్ల 

శా 

| వధోయొుక 

ఆోడత్చలలోని ఫలసాయమును అడవ్జనులు 

,అనాదినుండియు అశుభ వించు చున్నారు. 

వారనుభచింపణా మిగిలిన ఫలసాయమును . 

అడఖీనుండి" బయటికీ సీస్టికొనా పోన్చనప్పుడు 

విథీమున = హీందూ రాజులకు 

గాని నుపామ్మేదీయ సులానులకు " గాని 

(శజలు కప్పములు కట్టుచుండి రని చెప్పుటకు 

| లోని రహ దారులకును ఇంక్లకునుగభస్థం వత్స పీనేక నిదర్శతములు కలవు. కాబట్టి రాజులకు ' 

పన్నుగట్టిటయు అడన్రలు తా “మనుభవిం 

చుటయు పూర్వకాలపు పు హిందూ దేశపు పజ 

లకు జెపాయనిదికాదు. కానితజాసంఖ్య హా 

చ్చయి అడశ్రలు శేధిలమంబనచోట్ల , ఆయా 

అడమవ్ర లనెట్లు నృద్ధోవేసికునవలయునో సలిపి 

కొనటకుతగిన విద్య ప్రజలకు లేకపోవుట 

చేత (క్రొత్త తీఅడవ్రులు వృద్ధిగాక ఉన్న అడ 

వులు నశించుచు వచ్చెను, "ట్టి వారువులను 

మాన్చుటకె యేర్పడిన ఫారెస్టు డిపార్టుమెంటు 

వారు చిరకాలమునుండి అనుభవించు చుండిన 

(పజలను ,అడవులదరికి రావ ద్ద వి తరిమి 

నో బార కేింతే కష్టముగా నుండును. ఎంత 

'ఇష్ట్రము లేక జసినను సర్మారువారు (పజ 

లకువేయు శిక్షలు రతి సంవత్సరము హే చ్చు 

చున్నవి. 1914క సం! ఈ రాజధానిలో' 

17,175 మంది మాద'నేరములు మోపబడి, 

అంబు ౧౦౦టిలో 96 మందికి శికుల్లాయెను. 

ఇవిగాక ఫారెస్టూో డిపార్టుమెంటు వారే నేంస్థు 

లగు , ప్రజలతో వేజ్ పడి వారి నక్ష 

,తాము పిఢించిన జరివహొనాలును 44,152 

మండివడ్డ వసూలుశోసిరి, 
ర శ 8% 

(పజలుచేసిరని 
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స్పెప్పిన నేరములలో ౨౦ వేలమంది అక్రమ! 

ముగ చెట్టు సల సాయమ్మును తీసిక్రాని పోయి. 

రనియు, ౯ వేలమంది అక క ముముగ్న ప పె్ట్ప్రలను 

మేపిరనియు, _౨ నేల మంది అక ముముగ సిష్టు 

మొదలగువానివే అడృప్పులక్లు  హానిగలిగించి. 

రనియు ౫ శోలియుచున్న ది. (బి ట్యేకముగ 

మ్మ దాసు రాజధానిలో గడచిన స్లంనత్సరము 

నందు 3౫%, ౧౦౪ శేనులలో గౌ, జై౧౮మం 

దిని శిశ్నీంచిరనియు ౧౭౧౫ మందిని నేరస్థులు 

కారని విడుదల చేసిఠనియు శోలియుచున్న ది. 

దీనినిబ్బి ఫా రెస్టు డిపాష్టమెంటును ఎంతవృద్ధి 

చేసినను చేరముల్నను 'శొటొలును 

యనే యున్న వని చెప్పవచ్చును. 

పశున్రులవలని యుపదవమునుండి తేడను 

లనుకాపాడుట అంతగాకస్థ మైనది కోదని చెప్ప 

మాం చ్చు 

వచ్చును. ఏలయన నిజమైన అడవులలో జన 

సంఖ్య తక్కు...వగ నున్న ప్రేపశున్రలును తక్కు... 

వగనే యుండును. ఇదిగాక * గడిమేయు 
G3 ఇ 

పశువులు ఎంతలతికిగి నను 

+౨ పకున్రలు, అశస్రులకు అంతగా అప | 

కారము వీయవు. మేకలుతొప్స ఇతర 

జంతువు లేవియును అడవిచేట్లను "సామా 
న్యముగ తినను. వాటికి కావలసీనంత మేత 

పక్ స్రలను అడ 

వులలో సేచ్చగవిడచినన అడోవి కినస్టమూ ' 

"లేదు. అయినను సగుపవ్రులన్ను .అడఫలో 

విడుచు వివయములో ముఖ్యముగ కొన్ని 

ఆంశోములను గమునింప: “వలెను. ల" ॥ 

(౧)వెట్లు మిక్కిలి దట్టముగ నబ్లుకొసి 

గం 
శ 

~ a) 

'సలమిోద నున్న ష రు శు 

శ 9 

"లను మేయసీయకూడ దు. 

సంవత్సరము పొడుగునన్ను సిడచారియులడు 

'నేలవీరాడగోడ్డీ అంతోగా పెరుగదు. కాఫ్రున ఈ 

అడవులు ప్లగువ్రల హేతకంతగ నుషయోగ 

కరముగాన్స **, . ఇ 9 7 
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"(చెట్లు త్రక్కు_న గ్ననమీండి చేల సార్గవం 

తమన అడవులలో గడ్డ చక్కగ పెరుగును. 

కరన సంనతృరములలో ఈ అడవుల లోనిగడ్డి 

ఇదొక ,-విల్లున “వకు శ్రలకింతంతేయని చెప్పన 

లవికాదు. ఇట్టిఅడవులలో కొంథ వరకు పశు 

న్రలు తిరిగినను అడవికి నష్టముకలుగదు. కాని 
నేత కొంచముగ నండి 

పశువులను విడిచినయెడల అడవులు, వాడగు 

ననుటకు సంజేవాము లేదు. కాబట్టి ఇట్టి 

అడవులలో గడ్డిపెరుగు నిమి .త్తమై కొన్ని దిన 

ములు కొంత భాగమును మూయుచు, గడ్డి 

"పెరిగిన తరువాత నుటికొన్ని దినములు తేజు 

"వెవీవితోపనివేసిన 

యెడల అడవికి నష్టముశాకుండ పశులవ్చ 
మిక్కిలి ఉపకారము చేయవచ్చును. 

(3) అడన్రలలో సామాన్యము మేక 

ఇ వ. 

మితి చేళుండ 

చుచు అడవి అధికారులు 

వ్రకు 

పెస్ల మేగలవుందలను వితచివమొడల బతి 

శీఘమ్రున అడవిని చాశనముచేయ గ్ లప్ప, 

౧గొ౧౧నవ సంవత్సరములో సర్కారు వారి 

కిందనున్న అడవిలో గా, రర చదర పుమైఫ్లి 

వా ఇ 

జీత అడి న్రలతో 

పశువులు మేయ్సకుండగను ౨౧,౩౨౦.9౨ చద 

రపుెోో ఏ మీకోలు మే మురుండగను మూ 
ST) 

.వేసి యుస్నో గరు. & సంనత్సర మూ ప్థూందూ 

'జేశపు అడనులలో ౫౮ాళ౨9, ౧౨౫ 

౪ 

కఫం 
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గలిచినటును, అనందపాలు. దోడ్నటును; 
ళ్ ఇగ్నో రొ 
“ Pp | ఖో ల 

గానవచూచుస్నడి. కొని యిటసుకొసుటికు 

ఏలు లేద్దు. ఎందుకన, నముహామ్మూ దుయొక్క. 
Ws 

ఈ వ. కుం 

ఆస్టానపండితుడ న “అబూర్ హోన్ 
1 a క . 

వికూసిి అనువాడు “తారీఖు ల హింట్” 

అనుచరితేగ,౦థమి నం దనందపాలుని వంశ 

చరిత్ర వాోయుచు నిట్టని యున్నాండువ-- 

“ఈ రాజులు మిక్కిలి రాహ్యిమును గల. 

వారయ్యును; ఉ సను సుగుణ భూసీతులు 

గను, ఆడితీప్పని వారుగను, తమకంయెం 

తక్కువ వారియెడ ననో(గహమ్రు గలవారు 

గను నుండిరి. అమిర్శ్ మహమ్మ్మూదునకు 
నైరశాలమునందనంద పాలుంకువసిన యయా 

యుత్తర మంతయు గోనియాడ( దగియున్న ది, 

“క్ల రాజ్యము విగా(దికొ తురకలు (Turks) 

దండెత్తి వచ్చిరనియు, ఖురాసాన్ (ప్రదేశ 

మందంతటను నిండిరనియు విన్నా (డను, 

వలయు నెడ 000 గుట్లములతీోను, ౧౦౦౦ 

సె నికులతోను, "౧౦౦ వనుగులతోను, సీకు 

సాయము చేయుటకు నచ్చెదను. లేదా నీ 

కిప్ట మున్న యెడల (ఎని? బేర్కొన్న దానిక్టంెకు 

శెట్టింపు సాన్యమ్ముల నిచ్చి నాకుమారుని బంపె 

దను. నీ యను[గ్రహమునక్షై నేనిట్లువయ 
లేదు. నేను నిన్నుంబూ ర్సిగం బరాభ్రావించి 
నను, అట్టి గౌరవము నాకుందప్ప నితమీలకుం 
గలుగంగూడదని నా యుద్దెశము ”* 

శా 

* lige History of 2204 as told by its oun. 
Historians, Vol, dl. pp 1; dd, 
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దః యు గే ర మన అద ప్రొ 

టి సటింపంట డి నది కూద, 

రిమేం. (బకటింపంబడినది. 

వునుటకు నం చేపాములేదు, 

మహవ్న్శూ దును సరాభిని 

డును అతనిపత నే 

సంభవించి నేని “నేను నిన్ను! 

నని అతడు మహామూగాడ 

యె తటస్థ్రించును! “కావున 

నిజచరి[త్రను చరితగారు 

నలసియున్న డి. 

అనందస్రర్ ( 
బంగాళా రాజభానిలోని ఓ 

తోయబడీన సం్ట"స ములలో 

కి చొరాంరూూరులో నున్న 

నై.తరిణినదియొ సున గద 

౨౯ రసన్ని, 

అనందపుర్ (సంజ 
యార్పూఠు జిల్లాలోని రో 

లోని యొక పట్టణము. జ; 

సీక్కుగురువగు "టగొ్బవ 

మును నిర్మించెను. ' స 

గోవిందసింగు జొ రంగ 

౫ కొందలు చర్మిత్స్ కారు ల్ 

వాటి యున్నారు, అది భీ 

ఆసందపౌలయి. నప్పటికిని ద 
“అనందపాల్్? అనియే వాిసీనం 

,రణయే గహించొనారము. 
లో 
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యి మారటంలతా. అలకా తలం మాకిభాలా అన కణాల? 

స్ న్యముల నికో _డనుండియె. యుదిరించెను.. 

ఈస్థానము నీకళ్కులకు పుణ్యక్షేత్రము. 
న! 

అనందస్పర్* (నంస్టానమ్యు. ఇది 
బొంభాయి రాజభథానియ౦దలి కాళ 

బాడ్ పరగణాలలోని యొక చిన్న సంస్థానము. 

ఆఅనకాస. =. (గ్రానుము. ఇది అనకాపల్లి 

తాొలూకాయొక్చ.. ము ఖ్య స క్ట ఇ ము, ఈ 

పట్టణము విశాఖ పట్టణమునకు ౨౦ 

దూరమున సొరచాయనునదిమోాదనున్న ది. 

ఇ్షచ్చటికి చుట్టుపట్ట 

గడ మొదలగు పంటలు విరివిగా వచ్చు 

చుండుటచేత మం చిన రక స్థానముగానున్నది. 

ఇ చ్చటినుండి 'బెల్బము నరిధాన్యము ఎక్కు. 

వగా ఎగుమతి చేయంబడుచున్నవి. ఈపట్ట 

ణము ౧౮ె౭రా-వ సం వత్సరమునస్థాపింసంబడిన 

ఒక మ్యునిసిపలు సంభుముచే పాలింపంబడు 

చున్నది. ఈ పట్టణముయొక్క- అఆదాయమును 

ఖర్చులును రమారమి _౨౫%ం౦ం౦ంంరూ పాయలు. 

ఈ ఆచాయమంతయు ఇంటి పన్ను గోటు 

పన్నుల మూలమున వచ్చుచున్నది. రాజకీ 

యోద్యో గస్థులంద అను ఇచ్చటనే వొసము 

చేయుచుందురు. తూర్పుతీరపు ఇనుపదారి 

బోవుచున్నది. 

ఆ ల) 

టు పతఖిలనుండి వరి, పెజటుకు 
౧౧ 

ఈ పట్టణముమోా(దుగ c 

తాలూకా చెన్న సురి రాజధానిలో నున్న 

విశాఖపట్టణము జిల్లాకు ఆగ్నేయ దిక్కున, 

శ రంగ్ 

(తొ లూ కొ, ఈ 

శ్ యస్ | £ ౧౦౦౯ 

ఉ. + ౧౭౨౯.౧౭, రూ ౮_౨్మర 

రాక లన మధ్యనున్నది. దీని " వి స్తీర్ణము 

తీ౯౭ చదరపు మైళ్లు ఇందలి జనసంఖ్య 

౧౬౫కోలూ. ఈతాలుకాలో ౧౪౨ గ్రామము 

లున్నవి. అనకాపల్లి ఈ తాలూకా యక్క 

ముఖ్య పట్టణము. ఈ'తొలూకా రమారమి , 

౧౨౨౦౦౦ రూపాయిలు చల్లుచున్న ది. -ఈ 

తాలూకాయొక్కొ_ ఉత్తరభాగము మంచినిటి 

వసతిగలదియును, సారవంతే మైనదియు నగుట 

చేత వరి, చెబుకుగడ 

లచ్చట పండును. 

మొదలగు పంట 

సము (ద తీరమున 

నున్న భూమి ఇనుకొశేలయైనందున మృంచి 

శురు లచ్చట,ప౦డవు. ఇది ఒక 

జమిందారీ తాలూకా. ఈ జమిందారీ 

కొన్ని భాగములుగ వభజింపంబడి యున్నది, 

ఇవి గోడేవారికిని,కాశీంకోట వారికిని, విజయ 

నగగము, చీపురుపల్లి ఎన్లేటు దార్హకును 

చెంది యున్నవి. * పూర్వము కాశీంకోట 

శ్రీకాకుళము సర్కారు యొక్క- ' ఫౌజుదారీ 

అయియుం డెను. 

గీకుకని. అనే కయన్ ' క్త 

౫౬౦ (పాంతేమున అకియ్యామైనరులో నిం 

చెను. విఖ్యాతుండగు సె “సరన్ గరగ లో వసి 

యాల్లో! గీకువారి( కిందనున్న పట్టణములను 

ముట్టడించి నపుడు, అచ్చటినుండి లేసు 

చట్టణమునకు( 'బారిపోయెను. అచ్చటినుండి 

మానస్ నకుంబోంచి పాలిశ్రెటన్ ' అను 

(Coen 
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రాజునే గారవింపంబడి యాతని యాస్తాన' 

కవిగా నురంజెను, అరాజుకాలమువేసిన తరు 

వాత వఖిన్వు పట్టణమున , నధిశారిగానుంణి 
“ వొప్నార్కన్ * అనువాని య్నాశయమున 
నుండెను. వాండును చనిపోయిన " తరువాత 

, సీతండు తన జస భూమియన టయాసునకు 

" తిరిగి చ్చెను. ఇ త (డు లాగి సంనత్స్పరములు 

బ్రతికియుంజెనని చెప్పెదరు, 

ఇతండు కొన్ని జీవతా స్తుతులను రచిం 

చెను, పచ్చి శృంగారముగల భావగీతములు 

కొన్ని యా తనిపీరునం గణమవ్రు, గాని 

కొంద బుపండీతు లని యాతేనివిణావని తలం 

చెదలు, ° 

అనఘ్టు * శాకద్వీషమునందలి నది. 

అనఘుండు రీ. ఒక గంధర్వుడు" 
2+ ఒక రాజి, 

య 

అనభార్ సీన్” సిరియన్ తళ్వవే తృ, 
పూ. ౬౦౦0 (పాంతమున నున్న వాండు, 

గీన్లురాజధాని గున 

వలన (గ్రీక్కు'నమంతయు చేర్సుకోనెను. ఆ 
గా ay య 

"దేశమునందు స పృగ్గులుగా (౫౮6౧ రజ్టింం) 
నెంఛంబడినవారిలో * నోొన్కండు, తస జేశళము 

నకుం దిరిగివచ్చి తానునేర్చిన విద్యలన్నియ్యు! 

దన బేశస్తులకు నేశ్చెను. ఇతండు యజ్ఞము 
వేయుచుండంలా నతనితోడ 

డీత్నిని చంపెను. 
గ్ 

Cc బుట్టినవా 

తో 

" చుండిరి, 

ఆగన్సు క్ర వెస్టి సోలన్ 

అన భా స్రయుము 
చేయందగని గకొబము, "బడ! 

విడుపు. పూర్వ శాలఫు పిటి ఏ 

మూాస్యకు ను, అమూవాస్యకున 

(అ సీ సనము*) నీ 

అనధ్యాయము నిగ ఎప్పుడ; 

లకు సెలవు .నీయనలసిన దన్మ 

బ్ అతీశారులు మిక్కిలి సూ 

నియమములను జేసిరి అస 

మొదట వేదాధ్యయన మః 

వేదము నె నిప్పుడు ఒఠింంవ బయ 

పఠింపలాడదు,; అన్న చర్చలొ 

లన్నియు బుకీగనవి. అవియీ 

ములను బో థి ౦ చు సాగ? 

నుదయెోాగించిన వి, 

అన థఛ్యాయములు రెండు | 

ములు, నేమి డకములు, నిశి 

ప్వుడును అయా శొలములంద 

నవి నిత్యములు; అమా 

మాస్వ్యా, చతుర్ణకీ మొడ 

వాస్యా గరుంవా స శివ్యం? 

(అమావాస్వరోజు అధ్యయన 

గురువు చచ్చును.  చత్నుుశి 

యనము వేసినయెడల శిన్స 

అన్న _ వాక్యము సు్రసిద్ధవ 

మనంగా తప్పక వచ్చునదిశా, 

_ఇమువే నోకఫ్వుడునచ్చును, 
" రం ల" 
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ఉరుములు మెరుపులనో 
నాండు అనా ధ్యాయము; సళ శాలకు +నెవ 

రన "పెద్దలు వచ్చినప్పుడు అనథ్యాయము. 

“శిస్టాగమనా దనాధ్యాయః ” 

నందున నాట విడుపు అన్న వా క ము? 

సంస్కృతే పండీతు అెజింగినదియీ. 

(పెద్దలు వచ్చి 

ఏవి యనధ్యాయ  దినములన్న సంగతిని 

గుజించి వేణు వేలు స్మృతిశారులు వేటు వేజు 

విధముగ నాసియున్నారు. వాని నన్ని టిని 

అనభ్యాయములుగొ సంచినయడల 

నధ్యయన దినములకం కె ననభ్యాయ దిన 

ములే యెక్కువయగును. మనుస్థ్యృతిని అను 

సరించి యీ [క్రింద ననభ్యాయ దినముల 

పట్టక నిచ్చుచుస్నాము :- 

అన ధ్యాయకాల ములు 

వర్షాశాలమునందు పగలు గాలి దుమా 

రము వచ్చినయెడలను శరాత్రిగాలి ఏచిన 

మెడలను (౧౧౨) ; ఉరుము, మెర్గుప్తు కలిసిన 

వర్షము వచ్చినప్పుడు, ఎక్కువగ నుల్కొవా 

తము జరిగి నప్పుడు, మధల మరుడినము ఆ 

కొలమువటుకు (౧౦౮౩౪ ; అకాలముగ మేఘ 

ములు వచ్చినప్పుడు (౧౦౪౮) ; అంతరికుమున 

ధ్వని అయినప్పుడు, భూకంపమయిన ప్పుడు, 

అశాశమందలి (గహోదులకు పరివేషము కలిగి 

నప్పుడు, మరునాడు మరల నాకాలము 

ణి శి 

వజకు (౧౦౫); మంచుపట్టినప్పుడు, “రెండు 
© 

న్స 

Mie em, wren 

గొప్ప వర్ష ము షః పడ్డ | ఎభాస్ట్రసముతు ములు, అమావాస్యా: శ చతు 

లిర్జో a 
థి పౌర్ణామాస్యా, అష్టమి (౧౧౨); అమా 

హాస్య గురువును చంపును, చతుర్దశి శిష్యునిం 

జంఫును; , అష్టమిాపౌర్ష మాస్వలు , విద్యను 

నాశము జేయును; కావున ఆ దినములలో 

జదువుట మూానివేయవలయును. (0౧క) 3, 

దుమ్ముతో (గలిసి వర్ష ము కురిళ్షి సిననాండును) 

అశాశమె ర్రగానున్న నాండును, నక్కలు కుక్క 

లు కూయునప్పుడును,గాడిదల అిచునప్పుడును, 

(౧౧౫) ; (గామములోనికి దొంగలు వచ్చి 

నష్టూడును; గ్రామమునకు అగ్ని భయము కల్లి 

నప్పుడును (౧౧౮) ; 5 ఉపాకర్మ సవుయ 

మందును, ఉత్పర్గసమయమందును మూండు 

దినములు, అష్టకములకును, బుతువుల అంత 

మునందును మూఃడుపూటలు అనధ్యా 

యము (౧౧౯); చుట్టమువచ్చినప్పుడు ఆతని 

సెలవుపుచ్చుకొని అధ్యయనము చెప్పవలెను 

(౧౨౨) ; గురుశిష్యుల నడుమనుండి పశువు, 

కప్పు వీల్లు కుక్క, వాము? ముంగిస, ఎలుక 

పోయినోయెడల నొకపగలు రాత్రి అనభ్యా 

యము. (మన స్మృతి ర-న అధ్యాయము 

అనన్య దొసుండు' హిందీ కవి. 

అక్నర్ సమశాలికు(డు. బికానీరు సంస్థాన 

"కాపురస్తుడు. కాయస్థ కు లీను డుం 

ఖ్ గవద్భు కండు. ఇతేనికాలమ్నునందూ బికానీరు 

తంగ అ 



ళ 

శ 

అనపోళతా రడి 
౯ 

*9 

రాజ్యమును రాయసింవుండనురాజుపాలించు 

చుండెను. అతని తమ్ముడగు పృథ్వీ రోజు ఓర 

సారి వె వై రాగ్యస్షశళుండై 

పరమార్థము సాధింపవలెనని బోధించెను. 

తనపోత నాయుడు వేంకట 
“గిరి సంస్థానాధిశ్వరుల "పూర్వులలోనొక్క_ండు. 

'పెద్దకుమూరుండు.. ఇతండు 

శ్ర ఫ ౧౩.౨8 మొదలు౧9౮౦ వఏజుకుంబతికి 

యున్నట్టు కానవచ్చుచున్న ది.ఇతనిరాజభాని 

సింగవునాయని 

రాచకొండ. 

రన్ ఏ మెైళ్లిమోంద న్గున్నది. 

(పషంచమును విడిచోద 

ననగా స్పీకవి యతనికి సంసారమున్నందుండియేు 

పది నైజాము రాజ్యమందలి 

నల గొండ జిలాలో సైాబా) చబాద్ధునకు, దూ m7 mn sen ఖ 

ఈత (డు 

జలి పళకోటను ముటడించి యందున్న చళుక్య ౧౧ ౧౧ రి 

వంశపు రాజులను, వారికి సాయమ్ముగ వచ్చిన 

పెక్కు. రెడ్డనారిని గెలిచిననియు, ఇనుకు [6 

కోటను ముట్టడించి యందలి రాచవారిని 

గెలిచెననియు “వెలు గోటి వారి చరిత్ర,” 
మను[గంథమువలన, 'దెలియుచున్నది. 

ఈ యన పోతనాయండు ఓరుగల్లు, గోల 

కొరాక భువనగిరి మొదలయిన దుర్భములను 

గెలిఛెననయు, ఇప్పటి నై జాము రాజ్యమ్ములో 

అంజ, 

నున్న తెలుంస జిల్లాలన్ని యు నాతని స్వాధీన 

మందుండెననియు, అతడు. స్వతం[త్రుండై 
రాజ్య పరిపాలనము చేసెననియు, ధరల్మికోట 

అనవేమారెడ్డి సమోపమున అనపోత రెడ్డి, 

అను "రెడ్డి రాజులతో ననేక యుద్ధములు జరు” 

పుచు వశ్చాననియు, ఈతరిడును ఈతని తమ్ముం 
m రో౧.౨ ౯ 

సన్యా చిజ 

డును 'ధరణికోటలో ెక్షవా 
శీ 

చేయుచుండం గా, తురుష్యు 

థాని౫ దం డె్రివచ్చిరని 

రనియు, అనపోత నాలి 

వంర్గికడకు రాయ బారుల, 

దండె గీ 

తెలిసి 

నయిన మహమ్మాదుసా వరి; 

వచ్చెననియు, అనపోత ; 

గోలకొండ యిచ్చి సంధి En 

ధుల శర్మిత్రేము, ఏ-న భాగ 

రాజ్యుముమోా( డికి 

ననియు, ఆ సగగతి 

బడినది కాని యిందు 

సాధారములు నూ 

యింకను శోధింపవలసీన పి 

అనపోతాశెడ్డ-! 
లము నందలి కొండ ఏీటిలొ 

రెడ్డ రాజులలో “కెండవనాొ 

ములో నొక్క స యెట్లు! 

పారివంశమును కృృతినొం[ 

మారెడి (.,. శ. ౧5౩౩౦. 
mw! ॥ 

తండి. తండితరువాత నీత, 

వచ్చెను, ఈతని తరువాత ఆ 

నూెడెడ్ 
God 

రువమూరగ్నిది రెడ్డ (౧౨౮౦. 

(౧౨౬.౨. -౧౨౮ ౦). 

| కుమార్పు(డు. రాజము పొం 

ముచేసిన కాటయ -వేవూ 

* * పుట వూ 
శ 



సం, ౨] 

by 

అనపోశా రెడ్డి 

న్ 

లపై 

HMR REE MRI 

నల్లుడు, 
(గొ 

“వరాడంగా ఈతండు ౧౩౫౦ మొదలు ౧౩౬౦ 

వణకు బం[జెండు సంవత్సరములు రాజ్య 

ముచెసినట్లు కానవచ్చుచున్న ది.* 

నొందునజకు నీతేడు పెద్దవాంై సైన్యాధి ది యడ టై 
పతిగం దండికిం దోడగుచుండెనని వారివంశ 

మందల యా (క్రింది పద్యమువలన గాన 

వచ్చుచున్నది: 

ణం పను మ్మాధిపు హారి పుత్రు (డు దయా 

పా బీ యవ్యాజ లే 

తోమా గ్రాండుండు కీర్తనీయ సుఠగుణ 

సోనుంబులం చేమియుక్రా 

౧మన్ఫూ రికి లాచ్చు6గాక సరిధ్రమై 

రాజిలై రాజూర్చితుం 

'డామస్యాయణు. జెందు. బభోతయ-చమూ 

పొ రేస రుండినుహీకా 

ఈ యనపో తా రెడ్డ కృష్టా నదియొడ్డున 

అమరావతి సమాపమునందు “శేసరాజను 

వానితోం బోరాడి యాతనిని ఓడించినట్టును, 

ఆతని యా స్థానమందు వెన్నెలగంటివారను 

కవులుండినట్టును, వారిచే నతడు కృతులంది 

నట్టును వెన్నెల కంటి _ సూరన్నశే రచింప 

బడిన విప స్టుపురాణము నందలీ యీా (క్రింది 

పద్యమువలనం దెలీయుచున్నది వు 
wide wares: 

*కొ ండవీ టి ఆెడ్ల ట్రైభుత్వ కాలమింక'ను  నిక్సేయము? 

నిర్భయ ము కాలేదు, ఆండుమూండు సంవత్సరములు 

హెచ్చుతేడ్డుగ తేలినదనవచ్చును. ఇంకను (కొత్తకొత్త 

శాసనములు వెలువణిన కొలందిని ఈ హెచ్చుతగ్గులు సరి 

కెంగలవు, 
ఖ 

ణి 

మేనలు? (డు. శాసనములను బట్టి 
ee 

జ, +ఈ నిఖలంబు మెచ్చ హమ శ నా 

| శెళ్ళళ డేవ్రుండు చూడల్భక్ల "జీ 
% 

త్రీనదిపాక్షిగా న నక గ 
లో 

నిలిషన రావుకు (శోసభూవీభుం న 
గె 

ట్ర న B+ >” 

ప్రోలయ వేమ హరివంశమును కృతి | ెెన్నేోలి 
కాచిన చేమయి యన్న పోత భూ 

జా నికి సరం - 

సంగిన నెన్నెలగ ౦టి నారిలోడా 

ఈతని యుద్ద వేనున అనువాండు మం(తిగ 

నున్నట్లు అమరావతిలోని యొక శొసనము 

వలన. 'దెలియుచున్నది. ఈ మంతి తండి 

చేరు మల్లి నాథుడు ఈతండు ధాన్యావతి 

(ధరణికోట, అమరావతిలోని అమ శేశ్వకుని' 

మరలంబ్రతిష్టించెను. ఇది ౧౩౬౧ లోని శాస 

నమ్ము ui 

ఈతని" రాజ్య కాలం ంధ్గు చేశా ంతరముల' 

నుండియు, .ద్వీపాంతరములి నుండియు వర్తకు 

| లీతని రాజ్యమునకు వచ్చుచున్నట్టును లీగు 

మతి దిగుమతి వ్యాపార మెక్కు.వగ జరుగు 

చున్నట్టును 'కానవచ్చుచున్నది. 

తాలూకాలో మోటుపల్టియను వు 

గ్రామము కలదు. 

నుండియు సము[ద వర్తకమునకు. బేరొండిన 

శేవు.క§ అచ్చట ఏరభ(ద్ర స్వామి "బేవాలయప్పు 

మండపమందలి నొక్క__స్తంభముమో౭ంద అన 

ల్లో 

చఛాపట 
౧౧ 

అది కాక తీయులకాల్లము 

Lpigraphical Collection for 1897. 

*Local Records in the Madras Manuscript Library 
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అనపోతా రెడి 

wh 
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పోతారెడ్డి శాసనమూుకటి, సనా, శ. ౧౨౨౮ -ం. 

(89). గ , ౧౩౫౮) లో వేయించినదికల దు. x 

అది సంస్కృతము, తెలుు, అటివము అను 

మూడు బాషలలోనున్నది. అజవవ_ర్తకులు 

-పెక్టు.మంది అజువ దేశము నుండియు, చింపు" 

ఫమునుంజియు వచ్చుచున్నందున శాసనము 

అజవభొామయందులసాడ (వాయంబడినదని 

'తోయచున్నది. అంతకుం. బూర్వము వర 

కులకుంగల యిబ్బందులును ఈరాజు తొల. 

గించి వర్తకము అప్రతి బద్ధముగ జరుగునట్లు 
చేసెను. మోటుపల్లి లోగా సురముండు బరజే 

. శీయులగు వర్తకులు, దూూరద్యూరపు చేశము. 

లతోను, ద్వీపములతోను వర్తకము చేయు 

వారు అచశేకులుండిరి.  ఈరాజునకు. బూర 

ము ఇట్టివ_ర్హకులకు నిష్టము వన్బునప్పుడు, 

మోటుపల్లి కివచ్చుటుకును, ఇష్టమువ చ్చినప్పుడు 

అచ్చటిన్గుండి వెడలుటకును ఏలులేశయుం 

డెను. అధికారుల సెలన్ర పుచ్చుకొని గాని 

ఆ(గామమునకు వారు వచ్చుటకు, అచ్చటి 

నుండివెడలుటకు ఏలులేదు. ఈ వర్తకులు 
Mr 

o 

Bpigraphical 

నీ 

*Nos. 601 and 602 of the Madras, 

Collection for, 1909. 

ఇందు 601 అఆనశాసనము, 602 "తెలుగు కాసనము, 

తెలు గుకాసనమునకంెటి నజవశాననమునందు సుంక 

ముల పివరముదికముళ౫లదు. మోటు పలెలోని అజవ : శ థి అభ ' నియమములను అప్పటి రోజుల 
శాసనము. తెలుగు కాసనముల నకశ్లు పంపినుదులకు | 

దొరతనమువారి శాసననోధన శాఖకు నభ్యతుంలగు - 
(బన్నీ రానవ్రసాగే పబ హెచ్, కృష్ణ కా స్త్రంగారకి 

కృరజ్ఞు(డిను, ల 

| లా | 
, |. (. | 

Tr LT 

- అపు(తిక్ష దండమను పన్ను చ 

డెను. ఈ యిబ్బందులను తీ 

శెడ్డి యీాద్వీపాంతర వ్యాపార 

విహార మేర్చన్పెను. (క్రొ త్ల? 

వచ్చువారికి నుండుటకు నివే? 

వ్యవసాయ ముసకు భూమియు 

ఈశాసనాను సారముగ వరి! 

ననుసరించి రావచ్చును, పో; 

నివ్హమున్న వానికి నిష్ట్రమున్న 

| కులనమ్మవచ్చును. సరుకులు 4 

 మునక్లుం గొంపోవచ్చును. 

_ దొరతనమువారియుద్యోగస్సుల 

గూడదు. ఇట్లు ఈరాజు పద 

మునందు నొక విధమైన అ 

తత్త్వమును (Principle of 

స్థ సంచెనని చెప్పవచ్చును. అ 

కులను బాధపెట్టి సుంకములె! 

కుండ సుంకము తీసికొన వలసి; 

యింతీకంశు నెక్కుడు గీసి 

యు. జెప్పంబడియున్న ది. ఇట్ల; 

"తెలుంగు చేశము ఛారు ద్గీ 

నవ్యాహాళ్లేముగ వర్తకము 
యు, నితర చేశములనుండివచ 

గూడ నన్యాయము జరుగ6౫ 

. రనియు స్పష్టముగం 'జెలియుచ 
' నము రాజునాజ్ఞచే .నొతేని ¢ 

ము, నం. _ సోమ తం క్రీస్వరునిచే వేయ 

శ౧ఠ 



గ 

దం ౨ గి అనరణ్యు.డు 

) |. 

౧౦౧౫ 
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శ 

ఇ కోలు! my 

ట్ 

అనపోతాెడికి దొడ్డాంబిక యను తోం 

బుట్టువుండెను. ఆమెను కాటయ గెడ్డికిచ్చిరి. 

. వారిరువురికి. బుట్టినవాండు కాటియ వేమ. 

ఈతనికే అనపోతా రెడ్డ తనకూతురైన మల్లాం 

బికనిచ్చెను.*ో ఇతనికిం గుమారగిరి రెడ్డియను 

రకుమూరు(డుంటెను. 

““ అనపోతానాయని తమ్ముండై న మాదా 
సాయండు దన్నాలకోటయొద్ద నన వేమారెడ్డి 

బంధువైన యనపో తా రెడ్డితో యుద్ధమువేసి 

యతని. దజిమి జయమునుబొం బెను” అని 

'వెలుగోటివారి చరిత్రలోనున్నదికాని_ దీనికి 

'నచ్చటనేమియు నాభారముచూపంబడలేదు. 

సంస్కృత శాసనములందు తెలుగు శాస 

నములందును ఈతనిపేరు అనవో త్ర, అన్న 

వోత, అంనవోత అనివచ్చునేగాని 'అనపోతి 

అని ఉండదు. 

Mn Gy | a 
అనను గుర్చి ర ంగ య్య 

వరీకనియోగి బో హ్మణు (డు. తిమ్మ యా 

మాత్యునకుం బు(త్రుండు, యాదవీగిరిమూపో 

త్మ మును రచించి రావూరి వేంగామాత్యున 

కంకీతము వేసెను, 

అనమస ముద్భము సే టం 

జ బ్ర౮ంరుబజిలా ఆత్మకూరు తాలూకాలోని 
ow? (7 

నంద 

* 

యుకప్లె. ఇచ్చట ఖాజా రహీముతుల్లా 

సాెహిాబ్ అనువానిచేం౬ం నంవత్పధములకు 

wire, 

అతో త్రరయాడి శాసనము, (Bpigpahi Indica 
vol. IV, P 828, 3 J 

ఇ 

మున్ను. కటింపంబడిన సు(పసిదమగు మసీదు 
శ సయ ళా థి mp ౧ 3 

కలధు. ఈ మనీదునకు ౮ (గామముబ ఇనాము 

కణదు. ఇచ్చట జూలై మాసమున 

ఉరుసు (ఉత్సవము) జనుగును. 

" అనమితు,డు. 
లో 

నిఘ్న్నుని పు(తుండు. 

"పెద 
ద 

| ౨ (చం. నం) యదుకులోత్సన్ను (డై న' 

థ్ 2 దద న నృష్టుయొక్క యిద్దణు పుత్రులలో రెండవ 

వాడు. నిమ్మి, శిని, నృష్టి, 'యనువారతని 
షో 

ఫుతులు. 

అనరణుంందుః 
ఫ్ర 

ఇతు.సకు వంశజు. డగు పురుకుత్సుని మను 

మండు. (త్రసదస్యుసిశెండవ కుమారుడు. 

ఇతనికి హార్యశ్వుండు, బృహాదశ్యు (డు అను 

ఇద్దజు పుత్రులు కలరు. ఇతడు అయోధ్య 

లో రాజ్యము చేయుచుండంగా లంకాధి పతి 

(నూ. వం) 

యన రావణుడు ' దెిగ్షిజయార్ల మైవచ్చి యూ 
దష (యై 

తనిని ఓపీడించెను. యుద్ధమునందు. గూలి 

యాతడు (పాణములు విడుచుచు “న్మావంశ 

మునందు జన్మించినవానిచేతణే నీవును నీవం 

శవమును నాశముంజెందుదురు గాతి వని 

శాపమొసాను " [వారా.ఉ త్తరసం౯, 

౨. (సూ, వం.) ఇమ (కు కులోత్సన్ను 

డైసీబుతుపక్ల్యని పౌ(త్రుడగు సర్వశాముని 
ఇసర్వకర్ముని యిద్దణ పుత్రులలో బెద్ద 

| వాడు. కొడుకు నిఘ్నుండు. 
% 

స 

ఇ కం 
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'అనర్భ శ్రాఘవము' 
ఖ్ 

“అనర్హృరాఘవము. మురారీ 

యను కనిచే రచింపబడిన సంస్క్యృత్త నాట. 

కము. సంస్కృళ్ట వాజ్మయ మునందు -క్షోంల్సి 

దాస భ్రావభూతులకుం గల గారవము ఈ 

కవికి లేక పోయినను, ఈతండు రెండవ తీర“ 

గతి కనులలో నొకం(డుగం బరిగణింపంబడునని 

చెప్పవచ్చును. ఇతనిది మొద్ల్దల్యగో(తము. 

భట్ట (శ్రీవర్ణమాను(డను మహాకవి యీతీని 

తండి, కంతుమతి ఈయనతల్లి. ఈ సంగతు 

నీత్రని నాటకమునంద లి ప్రసాననలో, జెప్ప 

బడి యున్న వి.* ఈతనిది యేచేశమో జెలి 

య్మదు. కాని కావ్యమాలలో నీ నాటక 

మును అచ్చువేసినవారు* “దీనికి కాన్మీరము 

నందు నెక్కు_డు (పచారము కలి దని వ్యాసీ 

అందుచే నీకవి యా చేశముపాండే 

చోూయని కొంద అనుకొనిరి. 

జూడ సీక్షవి 

యని సంశయము 

నారు. 

కాని నాకు( 

యాం(ధ్ర బేశమువాంజేమో 

తోంయచచున్న ది. ఎందు 

కనగా, ఈ నాటకమునందు వఏడవయంక 

ములో, 

నంతేరము పుష్పక విమాన మెక్కి అయోధ్యకు 

వెళ్లుదుండలా. (గై ౦ద (గా నవ చా న 

కొన్ని చేశములను,. పట్టణములను, వేత 

ములను వరించునట్ల సందర్భమున గవి 

న్ రామాదులు రావణంణసంహారా 

పపం వతు Tele Rek Bh wie pa aw rem, = 

క్ అస్టిమాద్గల్య నోతెన సంభవస్య నుహాక లేర్భట్ట 

జ న్స్ చ కంల స శ శ్రీవర్భమాన కనా జనన _స్తన్వమతీ నన్ననస్య మురాశేః 

కృతీ రభినివ మనర్ధ్యృరా “ భువనం నామ నాటకమ్.* 

Wo౧= 

,దా)విడ జీళవుందలి 

ఆం(ధ దేశమందలి భీమేశ్వరుని 

యున్నా. దుః. 

త్రో సం ల os 
విఖిసణ;(ద వ్ణల్ వర 

[| 

త లో 

గీ దావరిహోరకిలా' పెరి నః 

నాస్య మకర 

అర్థము: విభీషణుడు: -- 

వె పుభూవ్స) దేవా! ఆం(థశే 

యేడు గోదావరు లను హో 

లకు నొక్క. నాయకముణియ 

వంతుండై న ఛీమేశ్వరు నకు 

చేయుడి. 

దీని తరువాత, యీవిభీవ.: 

పద్యమును; (శ్రీరాముని నోట 
ములును భీమేశ(రుని స్ఫుతి ; 

వానితో మనకుంబనిలేదు. 

యంబడేన “అస్థ్రవిషమయ ము” (1 

“ఛీమేశ్వరుండు అను పదములు 

దేశమునందు ఏిశేవ ఖ్యాతి" 

శ్నేత్రమును (దాతా రామును 

యుయజాడ నీ కవి యాంధు(డ 

మందలి యభిమానము చేత 

ముగా ఛీ మేశ్వరునకు (శీరాము 

పెట్టిం చె ననియు నూహిూంప 

కాని ఈ కవీ [పకరణమ: 

రునకు6 జబూర్వము మహార్యా 

విదర్భలోని కుండినపురమున 
ఖో 

రా 

లః 
నో 



శ్రే 
॥ 
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వర్తించియున్నా(డు.. కౌ నున “ఈ కవి అనగ మునంగా అమూల్యము; పూజ్య ము; 

ఆయా దేశముల వాడని కూడే చెప్పవలసి 

యుండును అని కొంద శా వ్నైవింపవిచ్చును. 

సరికాదు. 

కాంచీనగరము భరతఖండఖ్యాతిగల పట్టణ 

కవి యిచ్చటి వాంజై నను అప్టుణ 

నామములను ఎజింియుండును. (దాతా 

రావముము అట్ట భరతఖండఖ్యాతీగల శేత్రము 

కాదు. దానికి తెలుంగు చేశమందుమా।(త్రము 

ఖ్యాతిగలదు. ఆభఖ్యాతికీని శెండు మూడు 

జిలా లక ం"కు నెక్కు.డు వ్యా వీలేదు. 
ళల అజ కో * 

కాని అటనుట 
లొ 

ములు, 

“తెలుంగు వాడై నంగాని నాధారణముగ సీ 

శ్నేశమును ఎజింగియుండండు. ఒకవేళ నెవరి 

వలననైన విన్నను, కాంచీపట్టణమందలి 

మోన కేతనునితో సమానముగ నీభీమేళ్వరుని 

నాటకమునందు. బేర్కొనవలయున నియాతని 

"కేల బుద్ధిపుట్టును ! + 

ఈ కవికొలము నిశృ్వయముగందెలియదు, 

కొంద టీతండు తొమ్మిదవ శతాబ్బమునకుం 

బూర్వుండనిరిో, రొందటీతండు అర్యాచీ నుం 

డని తలంచుచున్నారు. కవి కాలనిగ్ద్యయమును 

గుతీం-చి “మురారి శబ్బమ్మూకిందసవి_స్తకముగం 

జర్చింపంబడును. 

“ అనర్ధృ రాఘవ” మను నా టకమునందు 
రామాయణీయకథ సంష్నేపముగం గలదు. 

ప army vy Te an eT pgm mri ih ya గ... 

ఖః 'కావ్యమౌల్యా అనర్థ్యృ రాఘవమ్) ౧-వ ఫట, కింది 
W 

టిస్పణి చూడుము, ఇ 
శు % 

క్షం డినపురము,. 

దుర్చభము. పూజ్యుండైన రాఘవుని కథ 

కలదిగనుక అనర్ల ర రాను వముయ్యి, విశ్వా 

మి(త్రుండువచ్ని ఈామునిందీసికొని ఫోవు కథా 

(ప్రసంగము మొదలు, శీరాముని పట్టాఖి 

"షీక్రమువజకుంగల _ శీరామకథ యేడంక 

ములలో ఈ నాటక మునందు నర్జింపంబడీనది. 

కథ పెద్దదియు, నాటకము చిన్నదియు నగు 

టచే,  పెక్కుకథా విశేషములు రంగము 

విూంద6 జూపుటకుఏలులేక, వివృ-౦భకాదు. 

లలో ఛాతలచేం చెప్పింపంబడినవి. (పథ 

మాంకమునందు, విశాగామిత్రుడు దశరథుని 

యొద్దకు న చ్చు ట, రామ లత్ముణులను 

గానిపోవుట, ద్వితీయాంకమునందు రామ 

లత్ముణుటలు విశ్వామిత్ర యజ్ఞమును రథ్నీంచి 

రాకునులను శిశీంచుటి, తృతీయాంకము 

నందు రాముండు శివధనుస్సును (ద్రుంచుట, 

చతుర్ధాంకమునందు పరశురాముని సత్యము 

పహారించుటు పంచమాంకమునందు వాలివధ, 

సుగీవాభిీపేకము, వస్టాంకమునందు రాన 

ణునివధ, స్ర_ప్పమాంకమునందు (శ్లీరామో 
దులు పుప్పుకవిమానమునెక్కి.. అయోధ్యకు 

వెళ్ళుచు (క్రిందంగానవచ్చు ॥ పట్టణాదుల వరిం 

చుట, పట్టాభిే. ముక మును, వరి ంపంబడినవి. 

ఇందు రానువనవాసాదులు, సీతొహార 

ణము 'వేపేదలయిన రామాయణీయ ముఖ్య 

పిశంగముల సంవిథానకము (P10) 

ప్రకారము కూర్చంబడిసిది:- ౧ 

+ ౪౧౭ 
స! 
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రఉం౧౮ 
డొ 

ళి 

| 
అనవ ద్య 

యః 

రి నీరధ్యజజన కుని, యింట. 

అయోనిజయగు సీతను తనకిమ్మని యడుగు 

టకు రావణుడు తసపురోహి తుండై న కోవమ్మ 

లుని ఫైన కునియొద్ద కుం బంపున్ము ఆతండు విఫల 

మనోరథుండగున. అంత వీతను హారించుట 

యెట్టన్న యాలోచన రావణుని మాతా 

ముహు(డును, మరి(త్రీయునగు మాల్యవంతు 

నకు(గలిగి, రాముని మిథిలలోగాని, అయో 

ధ్యలోగాని ఓడించి సీతేను 'జెచ్చుట యసం 

భవముగాన, 

వచ్చినప్పుడు అచ్చట రాముని మోసపుచ్చి 

సెతను అపవారింపనిద్బునని్ని యతండు నిశ్చ 

నీతా రాము లరణ్యమునకు 

ముంచెను. ॥ 

ఇంతకు. బూర్వమే సుగీనుని సాహాయ్యా 

ర్ధమై. (శ్రీరాముని నరణ్యమునకు రప్పిలచుటకు 
(థగ. టి 

గాను సంపాతి శబదిని పంెపెనని యాతండు 

వినియ్గండెను. శబరి వెళ్ళి కై కదాసియగు 

మందర శరీరమున , (బవేళించి దానిచే: 

నై శేయికి దుర్చోధచేయిం చెను. అందుమోంద 

రాము నరణ్యమున కంపుండనియు, భరతునికి 

రాజ్యముగట్టుండనియు నైక దశరథుని 

వనము లడిగెను, తట్టు సీతా రామ ల్లత్ముణు 

లరణ్యమునకు , వెళ్ళుట సంభవించినది. 

ఈనాటకమున (పథమాంకము నందలి 

దశరథ విశ్యామి(త్ర సంభాషణంబును, చతు 

క్థాంకమునందలి (శ్రీరామ పరళురావీ సంచా 
దంబును, స_ప్హమాంకమందలి నానా బేశాది 
వర్ష నలును రన్యుముగనున్న వి. దః నాటక 

రోగ౮ా * 

బెరుగ్భచున్న | మును క ర్రిశేమలయిన ఆకుం 

శా స్తు)లుగా ' రాంధ్రికరించి 

ఆవ ర్వ. నృతానుర 

'నొక్కడు. (ఫా 

అనల. ౧ రోహిణీ! 

కన్యలలో "రెండవది, ఈ 

కన్యకలదు. 

9 మాల్యవంతుండను 

సుందరియను భార్యయందు? 

విశ్వావసు రాత్షసుని భా; 

కురఫీన సి. వా. రొ 

అనలుండు. ౧ ఓకః 
అస్ట్ర వసువులు). ఇతనికి గు; 

విశాఖ, సై గమేయ 

ఈ మన్వంతరము నందితండు 

నకు నధిపథి. చూ, 

శాఖ, 

౨ రాతసుండు. మాకీ 

ణుని నలుగురు మంత్రులలో 

5. కళుని వంశజుండగు ని 

కొడుకు, 

అనలురు' చేవశా 

నలువది తొొమ్మం(డ్రుగురు. 

వాండు అభివూనుండు. 

మానశుచులను ముగ్గురు కొ 
కొడుకులు నలువది మైదుగుః 

అ; సవద్య' కళ్యపు 

కును బుట్టిన యప్పరసలలో 
ల 
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అనవేమా రెడ్డ. కొండ వీటిలో | “అన్నమవేమి యన్న వేరున్నందునను, ఈ 

బభుత్వము చేసిన "రెడ్డి రాజులలో వూండవ వంశమునందుం బెక్కు.“వేమిలున్న ౦దునను 

వాండు, పోలయ "రెడ్డి యొక్క... చెండ వకునూ "సెక్కు చరిత్రకారులు” ఈతం డి శుమారులిలో 

రుడు, అనపో తా రెడ్డికి దమ్ముండు. ఈతనికి విభేదము చెయ లేకయు, ని త ర “వే వలకు 

అన వేవు; అన్న వేమఅను రెండు చేళ్గునుకలవు. 
గం) 

శాసనములను బట్టి చూడగా సీతండు అన 

పోతాచెడ తరువాత రాజ్యమునకు వచ్చి కశ, 
ర్ి 

వరికి భేదము చేయలేకయు నొ కరి ని మి 
యొకరినిగాందలంచి కాలప్పురువ విపర్యాస 

జ సి రి. ఇటి [భమపో న్ధ 
౧౩౬.౨ మొదలు ౧౨౮౦ వజకును రాజ్యము ముల జేసిరి ఇట్ట (భ యి యానం 

వగు “హం వా న చేసినట్లు కానవచ్చుచున్నది. ఈతంజే రాజ | వొందలి రాజులనేళ్లు తెల్లమగుటక్రై శాసన 
భా 

ఛానిని కొండవీటికి మార్చినట్లు కనబడు ములను, కావ్యములను అనుసరిం చియా 
(౯ 

చున్నది. ఈతని తండ్రియైన ప్రోలయ వేమకు | క్రింద వీరి వంశ వృషను నిచ్చుచున్నాము. 
? 2) 

గ 

కొండ ఏటిరొడ వంశ వృక్షము 
తతి శా 

(వో, లయ = అన్న న్ను » 

ల్ల /| wewn *4 

| | | | , 
మాచ ౧ చేను దొడ్డ అన్నయ్య నుల్ల 

1 To [| కికకోపటి 
రడ్డపోత "పెద్ద gas 62 నాగ 9 అనపోత్ర .బొడొంతీః 3 అ్రనచేను శేమసాని | 

| ls | | | | ll | 
౫ కోనుటినెను మాచ '౮్ర కుమారగిరీ జల్లాంబీ సన్హీగరి వేరు మాచ అన్న దేవ... పెట్ట 

౬ రాచవేమ ఇ | 
ఇ ఫోను టి న ,గిరి 

+ ha 
| | 

సోమీళ > శివలింగ 

సూచన; ....ఈెవంళవ్యషక్ష్నమునందు (ప్రస్థుత్వమే చేనీన రాభాలకు ౨ ౩ మొబథయిన అంకిలు బ్లధుంబడినపి, ఆ 

Wy ఇ ॥ 
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౧౦.9౦ , అనవే.మా రడి, 

ట్ 

ఈ వంవృతుమును _బట్టిదూడ ముట్ట] 

మొదట “కొండ ఏటిలో రాజ్యము శ 'చేసినరెడ్డ 

అన్న మ్మపోలయులకు(' గుఘూరు(డై న చమూ 

"రెడ్డి, 4 ఇతండన్నమ్మ కుమారు _జెనందున 
Go 

హరివంశము మొదటి పద్యముసం చే యోాతే 

నిని ఎత్రా(ప్రగడ “అన్నమ వేమి యనియెను, 
ఆ 

ఇ్రంతేకాని యీతే(ఃడు అనవేముండుకాండు. 

| ఇతనినిగు రుకొఆఅకు సాధారణముగ (పోలయ 

వేమ యందురు. ఈతని కిద్దతు కుమారులు 

అనపోత, అనవేమ. ఏరు [క్రమముగ కొండ 

విత రాజ్యమును బాలించిరి. 

లక్రా ప్రగడ హారొవంశేమ్ము వ్రాసి ప్రో 

లయ చేనూెడ్డి కంకిళము ఇేసినకాలవముందు 

అనవేమా శెడ్డి పుట్టినట్లు కనబడదు. బేడా 

పసివాండుగ నై నను డండోవ లెను. 

ఎందుకన నెళ్జా ప్రగడ పోోలయ చేముని పెద్ద 

కుమార్థుండై న అనపోతని వర్ణించి, 

ముని చేరొనక, యో తేని సె 

కుమారుడై న కోమటిని వర్ణి ంచియున్నా (డు, 

మిక్కిలి 

అన వే 

ఆం(ధ నై షధమును కృతినొందినమూమిడి 

సింగన్న కుం దం(డైయైన మామిడి పెద్దన్న 

అన వేమా ెడికి మంత్రిగనున్నట్టు ఆం(్రనై వ 

ధమునందలి ఈక్రింది పద్యమువలనం 'దెలియు 

చున్నది. 

మ. ఆనతౌరాతి వనుంధరారమణ స 

పంగా పహార(కియా 

ఘనసంరంభ విజృంభమాణ పటుదో; “ 

ల ఖర్జూద్యెతీ యార్దునుం 
న 

a ' 

క్రండ్రి| 

ల అయిడియా లాలో సకలకల. 

డనవేమాధిపరా జ్య భార భరః 

వ్యాపార దతుండు ' 

ద్ద మంత్రీశుండు మామిడోన 

తన్నాతు (జే చెప్పం? 

అనవేమారెడ్డి చేరు తె 

నందు విశేషముగ, నితీర శె 

నెక్కుడుగం గీ_ర్థింపయబడును. 

& త్తే రమున సింహోచఈ 

దటషేణమున కంచినబకును, ( 

దము వజకును పళశ్చిమమ 

వజికును వ్యాసించినట్టు "కొన, 

వరి“ నిల్లాయందలీ కోనసీమ 

రులో "సీతని శాసన ముక! 

వా. శ, ౧౨౯౬ (క). న 

తన చెల్లెలైన వేమసానియొ 

యీాతీ(డుబోహ్మ అనకు న 

గోదావరి జిల్లా అమలాపుం 

లోని ననపల్లిలో అన వేము 

శాసనము దోొరికినది.$ అడి 

(క్ర). శ. ౧౩౭౮-౭౯) లోనిది 

డను మంత్రివరునకు న(గహో 

యిమ్మడిం[ద్రుం డప్పటి కాల 

వ్యవహార ములలో నారి లేరిన: 

చున్నాండు. “రాజులకు 

చేయుటయందు మిత్రుడు” 

పొగ డ్లగనియె, ' 
కనా న ల = Mme 1 masses 

* Bpigraphia Indica Vol. ed 

III p. 59. _ఇది ౧౮౩౦ లోని కాస 

కృష్ణ దీమీశుల చారి యఖ పొం 

శ్రీ తైలవ 

తీతం -* గ 



|] 
స్ 

సం. _౨.] అన వే.:నూ రెడ్డి, 5 ౧౦౩౧ 

ముని శిలాశాసన మొకటికల్ధదు. జ దానిని | ను. అనవేసుకితిస్తాల సతియగి వే. =. 
బట్టి చూడ నతండు "థ్రీ ౩ శె లమునందు ' “వీర | ' . మాంవామవా డేని కిన్ a 
శిరో మండ పము తన వీనతం|డ్రియైన అన్నయ ఠి సునుండయ్యల్లనేభు మి సాల్లునలు సం 

చెడ్డి గారవమున్షో  కట్టించినట్టును, రాజ + య్రునస్థల్గాండివుల్ 
తనధయుల్ వేమవిభుండు వీరవనుధా మయా వాంద్యాది స్థ సలదు ర్తి ముల  ననేకముల! 

ధ్యతుండు దొడ్డ ప (పృభుం జ్ర 

బట్టుకున్న (పను, ఈతనిది “వెలి చేర నో తమె 

రం లు గలా యం డును నన్న య్యయు వాహు విక్కమకళా ? 
నట్లును, తెలియుచున్నది. ఈకొసనము శా. టోష ప, తాపోద్దతు ల". ర 

ల. థి 
న ౧౨౯౯ (స). గ ౧౨౭౭-౭౮) లోనిది. 

ఈ శాసనము వాిసినవా(డు బాలసరస్వతి. 

ఈతండు తూర్పుసము[దమున క ౦0తళును 

స, భునై నట్టుకూడ నిం దుణోయం 
బడినది. ఇందువలన నితనికాలమందు సము(ద 
వర్తకము మెండుగ నుంజెనని మన మూ 

౦పనచ్చును. ఈతని శాసనములలో 

నంత ళాల “యురికాసహాోయిి “జగనొబ్బ 

గండి ముదలయిన బిరుదులు ఈత నికున్న ట్లు 

వాాయంబడినది. 

దీనినిభట్టి చూడ అనవేనూ రెడ్డికి నాక. 
కుమారయుంకుండెననియు, ఆ కుమారునక్రొొాక్ట' 

బిజ్జ యుండెననియు మన మూహింపవ లెను. 
కాని యీ సద్యమ్థునందలి *“పౌతి” పదము 
“పొరబాటు చాహి(తుండని కవి తాత్సత్యము” 
అని చెప్పుచు సందులకు (శీచిలుకూరి ఫర 

భద రావుగా రిట్లు వ్యాసియున్నారు. “ఈ 
ప్రే పద్యమునందల్మి పాత్రియను శబ్దమునకు 
దాహిథతి (పుతా్య్యాః పుత్రి యని యర్థము 
గ )హింపవలయును. అల్లాడ దొడ్ల భూపా 

వ శాసనము వలనంగాని, వ (గంథము లున కంకితేము గావింపంబడిన శివలీలా విలా 

| సమున( గొమ్మ నామాత్యకవి యల్లాడ రెడ్డి 

నిల్టని వరిం చెను, _ రాదు. కాని (శ్రీనాథు డీఠనికి నొక పొతత్రి జీ 
అ. ఒ | ను. భరితఖీనిధి యమ్య హీగమణుం డొ ౧ (వుత్ఫుని కూతురు) .ఉన్నట్టును ఆమెను | ఫ్ *రోంగిని దాను హొరతుణు లు స్పకాజోళథ క్ట &శతీ 

వలనంగాని యీతనికిం బుత్రుడున్న ట్టు కాన 

అల్లాడ రె (కాశీఖండమును కృతినొందిన ణ్ భ్వగనూనుండోగు ఫీ మలి ౫నునుజే 
పీరభ(దా ెడ్డీయొక్క. తండ్రి 'పెంజ్లాడినట్టును కణేస్థు సత్చుత, భా 

కాళీ ఖరడమందలి యీ+క్రింది పద్యములో... తి స్వగ కారుణ్య దశాజనావన విధా 
” సంధ్యా ఏవేమాంబికజ్షా 

చెప్పియున్నాండు. ~ 

. | Cr Nore ne వరియిం చెంబ తి భ_క్ల గౌరవదృఢ | 
౫ Epigraphioal Reports, 1015, Pe 116, శ షా + వ్యా "రనిత్యాం భికఖొ. 
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అన వేమా రెడ్డి 

"9 

““ముతీయుం గోరఠుమిల్లి శాసనమున (౧రకిక) 

“శచీవ శక్రస్య నివేవ శ ంభోః 
సద్రేవ నా స్షద్గవిలోచనన్య్య న 

"చోళ లేందుఖీను 

భూబా శ్రజా భూ నాళ; ల జయా” జ 

“రని భా కీశ్వరచోళ నృపా లపుత్ఫుండు 

ఫీమభూపాలుని పుత్రియగు వేమాంబికను 

వివాహము జేసి కొని యె నని చెప్పంబడ్ 

యుండుటచేత భఖీమనాజుఅన వేమ శ్వీకడినాథుని 
యల్లుండని యర్థముచెసికొనక తప్పదు.” 

సమాంబిశా 

అన వేమానెడ్డీ కాలములో (బీనాథుం ' గారవించి యుండవచ్చును. 
డున్నట్టును, ఒకసారి యాతని సభకుంబోయి 

యీాగ్రింది పద్యముతో నాతనింబొగడినట్లును 
పరంపరాగతమైన వదంతికలదు 

అనవేవు మహీపాల స్య_స్ట ్ థిస్తుతవభావా వే 
ఆవా చే రిపుదోస్టండ చం 

శ 
జ 

ద్రుమండలరాపా వె ! 

అర్థ ము:- కీ అనవేమభూపా ! యుద్ధ ము , 

నందు సశ తువుల నెడు చంద్రమండలమునకు ములు స్పష్టముగందెలియువణకు ని 

రావావై నట్టిసీ బావాువునకుళుభమగుంగాక, 

"పె శోకము అల్లాడ దొడ్డారెడ్డి శాననమందు0హడ నున్నది. 
Epigraphia Indica Vol. V. ౨. రతి. 

+ ఆంధ్రుల చరిత్రము 3-వ భాగము, ౨౬౩-వ పుట 

కలీ లావిలాసమింకన అచ్చు పడలేదు. దాని ణెక్లమెన 

పృతియికటి శ్ర మానవల్లి రామకృష్ణకవి గారి యోద్ద 

కళ రావ్చు గాటు చ్హూచిన్తారంట. కోరిమిల్లి శాసన 

మెచ్చటను _పృకటింపంబడలేదు. ప్రౌచ్యలిఖిత పుస్తక 
'భండాగారమునందు ౧౫-౬-౮౬ గు ర్పుగల సంపుటము | గన్న అనచేమా శెడ్డమం, త్రియని 

నందు 3౧౫వ పుటలోనున్న ది. దీని 1105. cgllec- 

10n’ఆనిఆందురు. డీనినేదొరతనమువారిశాస సనాధ్యత్ష్తులు 

వేమవరము క్రాసనములు (Vemavaram Plates) అనివ్రానీ ' 

యున్నారు, Hpigraphical Beporis 1900 pars 68 & 64. . 

గా ఖ్ ' 

చీ నాథుండు కుమారగిరి కా 

నున్నట్లు హరవిలాసమువలన స్పప్ట 
ర ర్న 

వేమా రెడ్డి తరువాతనే కుమారగిరి 

నకువచ్చి నందున గ్రీనాథుండు 

రాలమునందు నుండినను నుండవచ 

యున్నట్లు నిదర్శనము లేవియు బే; 
౬ 

ప్రగడ యోాతని తం(డికాలమం( 

వాడు ; (శీనాధు6డీతని కుమారు 

కుమారుని) 'కాలమువాండు, నొ; 

వరుల నిద్దజిని ఈతండుచూచి 7 

అరి 

. నంశము [వాయుకాలమువటుకు నిళ 

| లేదుగనుక యాతని (ప్రభుత్వకాలః 

_ నెజ్బనబతికియుండకపో వచ్చును; ( 

చిన్న వాండుగ నుండవచ్చును. 

నెజ్బన (శ్రీనాథుఃడు పుట్టిన గిట్టిన 

' చెప్పనేరము. 

ఈతని తరువాత నెంతయో 

_నకుయబుట్టిన వెన్నెలకంటి సూరన 

| 
{ 

J 

| 
| 

ర౨౩.౨ న" 

వురాణమున సీతని గుజించి c 

పద్యము(వాయుట చూ డ €దెను 

మందు నితనిఖ్యాతి కొన్ని వంద! 

ఆం ధ్ర నెహధము నంకితవుందిన. రె 

శ్రీయా 

(Epi. 

కని యిది 

నైపుధముచివరన్గున్న వచనమునుబట్టి నూ 

"ఫైదకోమటి వేము సొాయొక్కా మంత్రి, యను 

రామయ్య "గారు వ్రానీయున్నారు 

XI. p. 815, foot-note.). 

రన్న 



సం. ౨] . ఇ ౧౦.౨9౩ 

* 
న్స 

వటికు నెక్కుడుగా నున్నట్టు మన మూహింప' 
గా 

3 kL) 
వలసియున్న ది. 

» 

3 

క్ష తన బృతుకు భూమిసురల కొ 

దనబిరుదులు షంటనంళధరణీళకులకున్ 

దననయము భూమిప్రజలకు | 

నన వేమనయి చ్చె. గీ ర్రివిభనుండగు చున్ [౧-వల, 

అనసూయ. కర్ద్వమబుపి.కి దేవ 

హూతివలనం బుట్టిన తొమ్మిదిమందికన్యలలో 

నొక్క_త. అతత్రిబుపీకింబత్ని. ఈమె విఖ్యాత 

పతిివత, మపహోతపసీ ని. ఒకసారి దశవర్గా 

త్మక'నైన యనావృసప్థికల్గి కఠినమైన కటువు 

రాయగా నీవె తనతపోబలంబుచే కందమూల 

ఫలంబులను, ఉదకంబును నిర్మించి "పెక్కు 

పా9ణులను రవ్నీ౦ంచెను. మాండవ్యబు మిని 

శూలముమిోాంద నెక్కింప నొకపతివత చీక 

టిలో నాళభూలముందాక యా బుషీబాధకు 

సహిం౦పక “తెల్ల వారయనే సీవ్ర విధవవగుదూ 

వని శొపింవెను. అట్లయిన నెప్పటికిం జెల్ల | 

వారకయయీయుందుంగాక యని యాపతివ్రత 

పితిశాపంబిచ్చె. ఇట్లు సూర్యోదయము లేమి 

జే జరాచర సృన్టికిం గీడుమాడ దేవత 

లందణు నాపతి(వ తాతిలకముయ్పొక్క- న్నేహి 

తురాలగు అనసూయయొద్ద్ల కు. బోయి శరణన 

నామె తన సామర్ధ్యంబుచే సూ ర్యుండుద 

యించునట్లును," తన న్నేహితురాలిక 

వై ధవ్యంబు రాకుండంగను జేసెను. . ఈశ బై 

మునకు “అనుసూయి అనురూపాంతరము 

గూడంగలదూ. స. ౧౧౬. 
a 

[వ్యా రా ఆ 

వన వానకాలమ్మున సీతా రావుల తు 

ణుఖే అ త్రి మ వా రై యా/శమమునకుం 

౧బో యిరి. అపుడు అనసూయ సీతను మిక్కి_లి 

ప్రేమతొ నాదరించి, య్రీభర్మములనేకముల 
నుప బేళించి, సౌమాంగళల్యమునకు ' లోపము 

రాకుండునట్టు అంగరాగ మాల్యవస్తా 0) భర్య ” 

ణముల నిచ్చెను. గా 

అవసూయుంతు. ఒక (బ్రవ్మాక్షి. 
(చరా. ౨ కశ్యపుడు. .) 

ఆప స్పెపియను, ౧ (కశ, రో5ం- 

గం ఒకరో మనుచ।|క్రవ ర్థి. ఇతండు మొదట 
“జీవో” రాష్యిము చేయు నపుడాళని కొలనులో 

నొకయుద్యో్టగిగ 'నుండెను. అతండు మరణిం 

చిన వీదప నాతని భార్యయగు అరియడిను 

సాహాయ్యమున అన్గ స్రపాయసు చ(క్రవ రి 

_యయ్యెను. పిదప అరియడి నాతని బెండి 
గొ 

' చేసికొనియి. ౫ 

ఇతండు (పజాను రంజకుణై పాలనము 

చేసెను. కాని, పారనీకుల తోడి యుద్ధము 

నను హూణులు స్లొవులు అనువారివేనను 

చేశకేనుమున కప్ప్ఫుడప్పుడు భంగము కలు 

గుచువచ్చెను. ఈరాజు కీ), శ. ౫౧౮ లో 
మరణించను. | 

౨. ఇతండొక రోమనుచక్రవ ర్థి*మొదలు 

నాతీ(డు 'ఫిలిప్పికస్'అనుచ(క్రన ర్థికి(బథానిగ 

+ నుండెనుకాని) (పజలే é. శ 2౭౧౩ లో. ఫిలి 

వ్పికన్ నురాజ్య భ్రష్టునిగాజేసిఅన స్తేసియన్ ను 

ఇ ఈ౨౨౩ | + 



శ 

౧౦౨౩౨౮ 

క్ 

గ్ 

ft 
అనా గరికసన 

౯ 
; ౧)ఘము 

చ(కవ్నర్షిగ చెన్ను కొనిరి. 
నిర్మించి, ఎక్కువ కట్టు బాటులోనుంబెన్ను. 

ఆపీసికియారాన్ట నావికులీతని నిబంధనలు, 

సై పలేక తిరుగంబడి “తియడోసీయక్ (0H) 

అనువానినిచ[క్రవ ర్రిగ నెన్ను కొనిరి. శాజధాని 
యైన కానిష్టాంటునోపలును. తియడో వీయసు 

ముట్టడించి అనే స్రైపియన్ ను రాజ్యమునుండి 

దజీమివేసె ట్ర నృ ౭౧౬ లో "ఫస 

లోనికి కుంబోయి సన్నా సియయ్య. కాని 

సం॥ ౭౩౧ లో, తియడో వీయస్సు తరువాత 

రాజ్యమునకువచ్చిన “లియొ పై తిరుగంబడెను. 

కాని తుదకాతనిచే హతు(శయ్యెను. 
ళ్ 

5. ఈవేగుగల వారు నభఖుగురు రోముపట్ట 

ణమున “పోపు ' అధికారమును వహించిరి. 

“పోపు అనంగా కస్త స్తవ్రుల జగద్గురు వు, 

మొదటివాండు స. 3బీ-౯- మొదలు రోం౧ 

వణుకును, 

రణ౮ా వజకును, మూండవచా,డు ౯౧౧మొ 

ఇతండు సేనల 

,రిండవవా(డు ర్డ౬ ముదలు 

దలు ౯౧౩ వటకును, నాల్లవవా(డు ౧౧౫౩ 

మొదలు ౧౧౫ర వజకును “పోపు సింహో 

సనమును అధి్షిం చిరి. ° 
. . 

అనాగరిక సంఘము. వమానీవ 

జాతి యీ భూమిపై (బుట్టి యెన్ని యుగము 

లయినదో యెవ్వరును చెప్పలేరు. ఇప్పుడు 
కొన్నికొన్ని చేశములలోని జనులు నాగగ్మికత 

జెందినవా₹ె పటణములు, మేడలు, విద్యలు: ' ఓ. 6౬ 

కళలు (గంథములు కలవ్నారై శోభించు 
ఖ్ 

దై 

5౨౪ 

| మానవులు నగ్నులుగను, 

౯ చున్నారు. "కాని "యయా నాగరిక 

మాన్లనజాతికిం (గోన క్రమముగ 

గాని యొక్క సారి వచ్చినదికాదు 

మానవసంఘమునకును, ఇతర పళ 

కును అంతగ భేదముండియుండ& 

గుహ 

పొదలలోగాని వసించు వారుగను, 

మూలాదులను పచ్చిమాంసమును 

గను ఉండియుందురు. అట్టివారు 

ముగ నిప్పుడు మనమున్న నాగర! 

టకు నెన్ని లతులసంవత్సర ములు 

ఎయ్ీ మెశ్సైట్లు ఎక్కు_చు వారింత; 

రో నిశ్చయము? జెప్పంజూలముగ 

డీభూమిమో:ద నింకను అనాగరీకు 

ఆరణ్య కజాతుల యొక్క. యూచా? 

ములనుబట్టి కొంతవణికు మనమ 

జనుల పూర్వవ్యత్తాంతమును t 

వచ్చును. 

అనాగరికజాతు లిప్పుడు | 

మోదం బెక్కులుకలవు. వారిలో! 
ఇచ్చటం బేర్కొనియెద వమన య 
మందు కోయలు, చెంచులు అలుక 

దాసరులు, లంఛాడీలును, హీంద 

దలి యితర(ప్రాంతములలోని య? 
దును పర్వతములందును సంచరించి 

ఖోండు (కోదు: సవర, జాంగు ౫ 

లె నవారు, అండమానునందలి 
వాసులు, సింహాళ్లేముంద లి వెడ్డలు: 

ల్ 
ళా 



క్ 
J 
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శ 

a శ్ 

దేశమందలి గుహోని వాసులు, ఆక్కొ_లన(బడ్లు, మందు( 

వారు, ఉ_త్తరఅ మెగ్షికా యేందలి కొల్యూ 

"ఆడోలు దథ్నీణ అమెరికాలోని 'బే్రేజిల్ 

వాసులు, (గీసులండులోని ఎన్ కిమోలు అను 

వారు, బోర్నియాలోని డై కులు, ఆ స్ట్రాలియా 

దేశమందలి యాదివు వాసులు. వీరు గాక 

యచ్చటచ్చట విడిద్వీపములలోను; ఖండాం 

తరమునందలి యర ణ్యాదికములలోను పెక్కు 

మంది అనాగరికజనులు గలరు. వీరందటును 

ఒక్క.తేరగతి వారుకారు. ఒకరు తోళ్లుకట్టు 

కొనువారుగనున్న మణియొక రాకుల్లు కట్టు 

కొనువారుగను, మూండనవారు బట్టవిడిచి 

తీరుగువారుగను ఉందురు. ఒకొ_కరియందు 
నాగరీకతాభావ మొక్కొకవిధముగం గాన 

వచ్చుచుండును. ఈ జాతుల యాచారవ్యవ 

హోరములన్ని యు నాయాళ బ్రముల | క్రింద-వారి 

వేళ్లు వచ్చినప్పుడు - విరివిగ (పాయంయబడును. 
నాగరీకతగల సంఘమువారికిని ఈ అనాగరాక్ష 

జనుల సంఘమునకును గల ముఖ్య భేదము 

లెవ్వియో వానిలో: గొన్నింటి నిచ్చట సం 

గవాముగ (వాయుదుము. 

మానవునకు దొనమును తప్పక కావలయు 

నది యాహోరము. ఇందున గుజించి యొక 

+ నొక సంఘుముయొక్కొ.. 
ఆహారము 

న యాభారమును మున 

“వఆీంగిలిమేని యా సంఘమెంత నాగరిక 

స్థీతిలోనున్నది నునము చెప్పగలము. ముట్ట 

“మొదట మానవుడు పశువ్రులవలెచే, అరణ్య 
శణ్శా 

దముంతటం బుట్టు శె ఖాదృలను 

ఛమీంచీయుండవ లెను. గడి యొడలై నవాని 

కోతకు పండు, కందజమూలములు, ' మానవ 
Mn 2) శి య 

శరీరమునక్ళు నెక్కువ పోవమకముల్ను గనుక 
+ వానిని ఇెట్లవికాందినుండి కోన సికొనియు భూ 

విలోనుండి (త్రవ్వియు, దీసికొనియుండును. 

దీనికి “పథుదశి యని ేరుసె ట్రవచ్చును. ఈ 

దశలోనే యదృచ్చగా దొరికిన పళువులవమూం' 

సమును తినుచుండవచ్చు ను. మిక్కిలి నికృష్ట 

మైన యాదశకంయకెం గొంచెము చైకివచ్చిన 

వారు వేటాడి మృగముల(జంపీ భటీంతుగు. 

దీనిని మనము ఇమృ్బగయాదళ ” యం 

దము. పూర్వపుదళ్ళకంకొ నిందు. గొంచేము 
నాగరీకత కావలయును. వేటాడుటకు విల్లు, 

అంబు మొదలె నసాథనము లుండవల యును. 

ఈ సాధనములంజేయణిట నేర్చుకొనిన వీదప 

గాని మానవునకు “మృగయాదశి రానేరదు. 

కందనమూలాదుల నేమి, మాంస మేమి మొదట 

పచ్చిగనే భముంపయుడును. ఎందుకనగా మా 

కాదు. శాంచెము నాగరికత 'పాచ్చినా తరు 

వాత్రంగాని నిప్పును బుట్రంచు నుపాయనమఘులు 

వారు కనుంగొన లేక పోయిరి. నిప్పు వశేమైన 

తరువాతం/౧హాడ భవ్య పదార్థములను అందు. 

గాల్లి తినుచువచ్చిరి. వంటకములంజేయు 

పద్ధలో కొంచెము. ాచ్చుతగ్గుగ అనాగరీక 
స్ట్ వదిలిన తరువాతనే మానవునకు. 'ెలిసిన 

దని చెప్పవచ్చును” కందమూలములచేమి, 

ఇ ర.౨౫ 
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మాంసమునేవి కొంచెము. హోొచ్చుతగ్గుగ 

ననాగరికులందటును పచ్చిగనో, కొంచెము 

కాల్సి యా భతీంతురు. పక్యమువేయువిడ్య 

వారంతగ్గ నెటుంగరని చెప్పినం జెఫ్ల వచ్చును. 

ఈ “దశకి తరువాత నగొంతకాలమునకు 

“గోపాలదశీి మానవజాతికి (బొ ప్లీంచును, 

| కంద మూలఫలములుగాని, వేటవలనవచ్చెడి 

మాంసముగాని తవముకువలయునంతయు వలసి 

నప్పుడు దొర క క పోవచ్చును. వానిని 

ఎక్కువగ సం(గహమునేసి యుంచుటకు వీలు 

లేదు. కావున మానవుడు అరణ్యమునందలి 

కొన్ని పశువులను, అనలా మేకలు ఆవులు 

గేదెలు మొదలైన వానిని, వశపజుచుకొని 
పంపంబారంభిం చెను, ఇందువలన నాతనికి* 

గావలయునెడ. గావలసినంత మాంసాహాోళ ము | 

దొరుకుటయేగాక, వాని పాలుపెరుగు మొద 

లైన రుచికర పదార్థములుగూడ తినుటకు 

దొరుకును. ఇట్లు గోపాలధశకు వచ్చినవారు 

కొంతే నాగరీకులని చెప్పవలెను, ఇట్టి స్థితికి 

రాని జూతు లిప్పటికిని ఈ భూమి మిందం 

బెకుకులు కలవు. మన చేశమందల్మి కోయ 

చంఛ్లు జాతుల వాళఠింకను గోపాలకదశను 

వహింపలేదనియేచెప్పవలెను, ఆసాముచేశము 
నకుల దూర్పున పర్వుత్యపాంతమందు మమ్మీ 
జాతివారుకలరు. వారు ఆవులు, ఎడ్లు మొదలై న 
వానినెక్కువగాం బెంచెదరు. అవి అరణ్యీము 

స్వేచ్చగా. దిరుగుచుండును. వీరు ఏనితో 

వ్యవసాయముచేయరు. శండుగదినమున నొక 
Pr 
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దానింజంవీ తిందురు. భార్య ల 

వీనిని ధనముగ మపయోగిం చె? 

లకదశనువొంది దానివలన ముకి! 

సంపాదించిన వారు లం బాడీలు, 

మొడలన పశువులను విశేష 

వాహనములుగ నువయోగింతు! 

నకు నుపయోగింపరు. గోపాల, 

వాతిది 'కృవికదశి, అనంగా వ 

చేసి ఛభాన్యము పండించునట్టి స్ట 

నొకవిత్తువేసి నూయువిత్తులు 

విద్య ,మానవు(డు సాధించిన 

గొప్పది. ఆదిముదశలో మానవ 

తిరుగు చుండు స్థలములలో స్వా 

జెరుగు గడ్డిధాన్యములే క్రోోేశ్సి కాగా 

వలెను. తరువాత గొన్ని విత్తులు 

బడి వర్థాకాలమవి చెట్లుయి ఫలిం 

మానవుండు మొదట భూమిమి- 

చల్లి వచ్చినపంటను అనుభోవిం' 

భూమి దున్ను టఉ గాని పాటు' 

యెతు(గడు. కోయలు మొదల 

జాతుల వారు, భూమిని ఎక్కువగా 

విత్తనముల్తు చల్లి వచ్చినపంటను 

తురు. (క్రమముగ బళువులచే , 

మొదలై న వ్యవసాయపబ్గతులన 

రీక తాభివృద్ధిం చేసికొనిరి. " 

కొంద అనాగరిక బాతుల 

మాంసమును తినియెదదు. ఇ 

మునుతిను మా 
f 
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న్న గా స్థా నట్లు 

మిక్కిలి తక్కువ యైనను, పూర్వముండెన్ను; 
ఇప్పుడును ఉన్నవి. , నరమోొంసా కనుళై న 
రాతుసులు మనపురాణాదికములలో వర్తింప 

బడియున్నారు. ఆ(వాత యిట్టి యారణ్యక 

అనాగరిక జనులను 

గుజించియే వాయ 

బడి యుండును. అట్టి జూతులిప్పుడు నళించి 

నరమాంస భక్షుణము 

యుండును. మిక్కిలి పురాతన-కాలవుందు 

ఫాిన్సు చేశమందును నిట్టి జనులుండిరనుటకు 
నిదర్శనము లున్నవి, క్యాస్ పియన్ సము[ద 

మునకు సీశాన్యమున దీవులలో దిరుగు 
చున్న సితియన్ మ్యాసగోటియను జను లిట్ట 
వారని హిరోడోటన్ మొదలయిన పురాతన 

'లేఖకుల వా తీలవలనం 'బెలియుచున్నది. 

పృన్నుతకాలమందు ఆ(ఫీకా ఖండముమొక్క.. 

పశ్చిమ; మధ్య భాగము లందును, న్యూగ ( 

నా ఫిజీ, ఆస్టేలియా, నూజీలండు, పాలి 
నేషియన్ దీవులు, సుమాత్ర, దఖీణ అమె 

రికా మొదలయిన చేశములందున్లు మాంస 

భతుక జాతులు చాల కలవు. ఏరిలో. గొందణు 

కృమ(క్రమముగ నీరాకుస్తాణారమును విడుచు 
చున్నారు. కాని సుమా[్రలోని * బట్టాలను 

వారును ఈస్టు ఇండియన్ దీవులలోని 

వారును, దథ్నీణ అమెరికాలోని పూర్వనివా 

సులును ఈ పురాతనాచారమునో విడువలేదు, 

-ఈ మాంస భతుకులు సాధారణముగ శత్రు 

వులను జంవీ భథ్నీంతురు, తమ, సంఘము 
వారిని తినరు.పొందూ దేశమునందు మనువ్య | 

ణా 

భత్ళకు వైన యనాగరిక్స లున్నట్టు కానతాదు. 

అఘోర పంథమువారు* వీనుగులను 
భోత్నీం దుచుండిరిి కాని యది మతస్తిద్దాంత 

మును బట్టి వచ్చిన భకుణకాని యన్గాగరికత 
వలన వచ్చినది కాదు. ఛ 

సిగ్గువలనం గాపాడుకొనుటకు శరీరమునకు 

దుస్తులు కావలెను. కోని “సిగ్గు అను మనో 
వికారము మానవ 

సి “జాతికి. గొంత నాగరి 

క్షత్ర నచ్చినతరు వాత నుద్భవిం చినది. మొదట 

శరీరమును చ లి వ లన. గాపాడుకొనుటకు 

waa 

నారణ్యక జనులు నగ్నులుగ నుండుటయు, 

చలి “యెక్కువగనున్న చోట వారు దుస్తులను 

వస్థ యందుండు జాతులుకూడ గలవా 

యని నూజు రూపాయలను మించినదుస్తుల 

ధరించు మన మనుకొనవచ్చును. కాని వ్ర 
విహీనులుగ నుండు అనాగరికులు భూమి 

మాద న్మిష్పుడును పెక్కు_లుకలరు. అరణ్య 

మధ్యమున నుండు కోయినాండ్రు నగ్నులుగ 

నుండుదురు, ఎవరినై నర జూడవచ్చునప్పుడు 

ఆకులుచుట్టుకొని ' వత్తురు, ప్యూజీ చేశజులు, 

ఆస్టేలియా చేశజులు సాథారణముగ నేమి 

యు ఫోట్టుకొనకయే తిరుగుచుందుర్లు.. చలి 
గ కచూడు ఆం నరంనం; ౧వ థ విజ్ఞాన నర్వనస్వను 

సంపుటము “అఘోర పంథము? అను శబ్దమూో 
* త్రం 
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పుట్టినప్పుడు మూత ,మేమైనను చుట్టుకొం' | నందున్న చయ్మలు (01 
దురు. ఇప్పుడు నాగరిక జనుల సంపర్కము వారిలోను, వివోవామైన స్రీ 

వలన. గొన్ని “జాకులవాద్యు వస్త్ర ధారణము ణము చేసినను, అవివాహీ 

నేర్చినన్ము బట్టవిడిచి తిరుగు నాచ్మారము నారి | చీరక్షట్లం గూడదన్న నియమ 

లో తి ర్రిగంభోలేదు. ఆన్రికాఖండ డములో ౧ యెక్కువగనుండి దుస్తులు 

భూము ధ్య శేఖాపాంతము_ (Equatorial | పశువుల చర్మములను వ(స్త్రువ 
Afri0ca) నందున్న “అవిరులను (A5hir25) | దరు. ఇంగ్లండు బేశమునందు 

7 

జనులలోను, అమెరి కాయుక్క. మధ్యభాగము | దిమవాసులు మృగములతో 
ఖీ 

1వ పటము 

అనాగరిక జాతులు శ శి 

ళా 

చుండిరి. మన పూర్వపు బుషులుకూడ | నాగరికత దశలో వెలిస్తినవి? 
(అనాగరికులు గాకపోయినను) మృగాజినము | దశలోనివి కావు. బటలనే? 
లు ధరించుచుండినట్లు మనము - చటీవుచు బూర్వము, వ్యవసాయము, 

న్నాము. చెట్ల బెరడులు గూడ కట్టుకొగు చారము వడుకుట మొదలయి 

అనాగరికులు కలరు. "నూలు వస్త్రములు వచ్చియుండవశిను, ల 
f తి ర అ౮ గ 
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రంగు వేసికొనియెదరు. ఆ(ఫ్టీకాచేశమందును, | శలెన ఆరణ్యక జాతులవారు తమ శరీర 
ఆమెరికా. 'చేశమందును, మూల నివాస్తు మును వేటువేటుె చి స్రరువులత శి నలంక్ష 

ణా 
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ఘు ము 

లాల 

రించు కొనియుదరు. . కొందు శరీరము 

యొక్క. యొక భాగమందును, మజీయొకరు 

ఇంకొక ఛాగన్లుందును, ఇంకొక జాతివారు 

శరీరమంతయు ఎర్రని, పచ్చని రంగ్గుల చి త్తరు 

వుల రాచుకొందురు. ఈ చిత్తరువులు చెట్టు, 

తీగెలు) చెక్కడములు, గళ్లు, మృగములు 

మొదలై నవిగనుండును. ఇది చిత్రవిద్యయుక్క. 

'ప్రుథమావస్థయని చెప్పనచ్చును. కొన్ని 

దేశములలో శరీరమున పచ్చలు పొడిపించు 

కొని సింగారించు కొనియెదరు. మన చేశము 

నందును పచ్చలు సొడిపించుకొను నావా 

రము కలదు. ఈపని సాధారణము? బలు కేల 

వాండు చేయుదురు. మైలనేశియా, పాలి 

నేశియా, న్యూజిలండు మొదలయిన చేశాం 

తరము లందలిమోటువారు చేతుల్ల నిండను, 

కాళ్ళనిండను, సరీర వుం 

తీయు. బచ్చలు పొడివీంచు కొందురు! 

ముఖవుంతయు, 

బటులు కటు నాభారము, హాచ్చినకొలందిని 
ca) నక 

శరీరమునకు రంగు వేసికొనుట, 

పొడిపించుకొనుట యన్న యాఇభారము 

తగును. 
ON 

పచ్చలు 

ళ్ 

వా 

వరీరమునకు నలరకారము తగిలించుక్గొను , 

టకు శరీరమునంద్రుం జిల్లు లు చేయుట అనా 

గరిక జనులయొక్క . పెద్ద విశేషము. చెవు 

లకు, ముక్కుకు చిల్లులు చేయుట సహజమె 

కదా! కొొందబు (కింది "'పెదిముకు. జరీ చేసి, 

దానిని [క్రమముగంబెంచి, నోటితో సమాన 
మైనంతదిచేసి, 

హా 

దానికి “ నగలు. పెట్టుదురు. 
' wy , ॥ ల , ్గ Dm 

షష ' mre రీ | ' 1, ' 
Ts , ( 

ట్రేజిల్; దమీణ అమెరికా, 2 
చేగము లందలి 'మోటుజాతు 

రమున్నదిః అచ్చట వీల్ల లకు త్రే 

మన వీల్ల లకు చెవులు కుట్టంచి 

కుట్టించి క్రమముగ జెంచెదర 

బుగ్గలో? జిల్లి చేసికొని నగ ధ। 

లి.వ సటము 

మోటుగా ముక్కు_నగ థర 

వరి నగలును మీక్కి.లి మో 

కొందటు చక్కందనమున్నకై ౦ 

చెదరు. అడవాం[డు ధరించు 

కలతోను, సము (ద్రమునందలి 

చములతోను, చేయ(బడియు( 

దేశమునందు లంబాడీ (స్రీలు 

నగలు మనము చూచుచున్నా 

అనాగరిక జనులలో నింతకంకు 

,టుగ నుండునని తెలిసికొన వ 
ట్ 

Cap 
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లే 

అల్లం 
అననని 

మానవులు పకుదశేయందున్న కాలమాన a 

గొంతవజకు స్రీ పురువ 'సంబంధములు 

కూడ పశువులవలెనే 

యే నియమమును లేక 
స్వేచ్చగా జరిగియుండును. కాని యంత పశు 

దశయందున్న జాతులిప్పుడు కానరావు. 

కొంతకాలమునకు: గొన్ని నియమము లేర్చడి 
నవి. మొదటినుండియు (స్ర్రీలను పురుషులు 
ఛానిసలుగ, తవు యుపయోగమున శై. పుట్టిన 

'సొత్తువలె చూచుచున్నందున, కొొందటు 
పురుషులకు గొందతు శ్రీలకు నియతసం 

బంధము కలిగెను, ఇదియే వివావావిధి. ఇది 

అనేకవిధములుగ నున్నది. ఒక (స్రీకి నొక 
పురుషుండన్న నియమము మొదటినుండి యు 

నున్నదికాదు. ఒక్కపురువునకు, 'బెక్కు శ్రీ 

లును, ఒక్కయ్రీకిం బెక్కు_ మగలును, ఉండు 

నాచారములు అనేక అనాగరిక జనులలో 

నున్నవి, బవాపతిత్వము (Polyandry) 

నాగరికజూతులవారమైన మనకు నెంత యస 

వ్యాకర ముగనున్న నభూలోకమునందు నీయా 

భార మనాది సిద్దముగనున్న జాతులు కలవు. 

సింహళమునందును ” తిబ్బెటునందును; నిలగ్గిది 

పర్వతమునందును ఈయా చారము గల 

జాతు లున్నవి. ఇట్టి యాచారమున్న చోట 

సాధారణముగ నొక్క డ్రీకినున్న 
మగలు అన్నద ములుగ నుండుదురు. అనగా 

పంచ పొండవులవ లె నన్నదమ్ము (లందటును 

ఒక్క- ''్రీకీ సెనిమిటులుగ నుందురు. నీలగిరి + 
a) 

వివాహము 

"పెక్కు 

“తోడి లను మోాటుజాతి 

వా 'రున్నారు. అన్న దమ్ము లలో 'నొక్కండు 

వివాహామాడిన తీ యందటు తోడయబుటిన 
ఇ లో 

వారికిని సెండ్లామగును. 

పర్వతముమిా౭ద 

ఒక పెంధగ్లాముగల 

' వారందటు సాధారణముగ అన్న దమ్ములై 
నను ఒకప్పుడు వా రొక్క._కుటుంబములోని 

వారుగను, అరుదుగ భిన్న కుటుంబములోని 

వారుగనుగూడ నుందురు. ఇట్రిక్రకి బుట్టిన 

వీల్ల లకు దండి యెవండని నిశ్చయ ముగందెలి 

యుటనై య్యాక్రీ గర్భముతో నున్నప్పుడు 
వడవనెలలో నొకయుత్పవము చేసెద 

అప్పుడు దాగిమగలలో నొక్క_డు దానిశ్దేతి! 
నొక చిన్నవిల్లును అంబును ఇచ్చును. అట్లి 

చ్చిన వాండప్పుడుపుట్టు శిశువ్చనకు. దండ్రి. 

వుగలేందణు నన్నదమ్ములై నప్పుడు పెద్దన్న 

యే సాధారణము? వీల్లు నంబునిచ్చును, 

ఎలుకల వాండ్లలోం గూడ నొగవిధమైన 

పాుుపతిత్వము కలిదు. ఎజుకలసానిముగండు 

దొంగతనముచేసి కై దుకుంబోయిన యెడల 

నా కాలమందు నది మజియొకనితోం గాపుర 

ముండవ'క్సును, తిరిగి మగండురాంగానే యది 

వానింజేరును ? 

కొన్ని జాతులలో షివాతాము చేసికొనిన 

త్రీ సెనిమిటి సెలవు లేక యన్యపురుతుని 

బొంద్భటతీప్పుగా నెంచినను,భ_ర్హయనుజ్ఞ్జ వడసి 

యట్టుచేయుటగాని, అవివాహిత (స్రీలు తమ 

కిచ్చవ చ్చినట్లు (ప్రవ్యర్తించుటగాని తప్పుగా 

నెంచరు, న్యూజూలండులోను, + ఉ_ త్తర అరా 

ళో5౧ + 
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క్యానలోను; ఉత్తర ఖమెర్టికా, మధ్యఅమె. 

రికా చేళశమములందుండు మోటుకాతులనారు 

కన్య స్వేచ్చగా దిరుగీట తప్పుగా. నెంచరు. 

అట్టు అవివాహితమైన కన్య యెవరితోను 

సంబర్భిధము లేకుండ నుండెచేని యది రూపసి 

కాదని బేజిల్ 'దేశజు లనుకొనియెదరు. మెల 

చేసియా చేశమందలి జనులు తమయింటికి 

వచ్చిన చుట్టముల యొద్దకు? దమ భా ర్య లః 

బంపుదురు. | 

మాటుజాతులలో. గాొందటు తమ తెగ 

వారిని వివాహమాడుదురు. కొందబు వేటు ' 

తేగ్గవారినిగాని వివాహామాడగ్గు. మొదట 

వేరు తెగలనుండి యాడు వారిని ఎత్తుకొనివచ్చి 

బలవంతముగ పినాహమాడుచుండిరి. దీనినే 

మననారు రాతస = ఇట్టి 

యాచారమింకను అనాగరిక జనులలో. బెక్కు 

చోట్లనుధ్నది. ఈ తెగవారు ఆ తెగవారితో 
నే సంబంధ బాంధవ్యమంచేసి కొనవచ్చునని 

యున్న-చోట నసీతెగలోని యీతీరము పురుషు 

లఅందజికి ఆ తెగలోని యీ తరమునందలి శ్రే 

ఏనాహామనిరి. 

లందజును పెండ్లాలుగనుందురు. అనగా ఈ 

తెగోలోని యిష్టమువచ్చిన మగవాడు ఇతెగ 
లోని యిష్ట మువచ్చి న్లంతేమంది (స్రీ గ్ర్రీలను పెండ్లి 

చేసి సికొనవచ్చును. ఇట్టి యాచారము అనే 

లియా జనులలో నున్నది. సుమాత్రాద్వీప 

మునందు. గొంతకాలము [కిందట జగర్, అం 

బెల్ అనక్ , సెమనడో అను మూా(డువిధము 

లయిన సేవాఫాములుండెను, మొదటిదడానిలో , 
న్ 
a 

మూడ 

సనూనః 

యుందురు. మొద టివివాహాప 

 నందునుకలదుగాన దానీనీవర్ది 

శెండవదానిలో, విల్బతం।డి 

చ్చును. వాండప్పటినుండియ 

బము వాంజె యగును. వా! 

తీయు వాని వూవుగారికే 2 

మామగారి కుటుంబము న 

యొక విధ మైన యిల్లంటము. 

కీద్దటీకిని సమానమైన హాకు 
మందు, ఇద్దట్ సంపొడనయు, 

టికి సమానముగవచ్చును. ళు 

అునువిడవోవలయునన్న సొత్తు 

బంచుకొందురు. ఇట్లు అనా 

వివాహపద్దతులు సెక్కు లుగ6 

కకిర సౌఖ్యముకొజుకు, పనిపా 

కొన్న వినాహములేగాని 6 

పేమయనునది కానరాదు. 

ముగ దాసిగ, పనిక్రల్సెగ, భా 

దరు. కావున నాగరిక్షవిహేహ 

రిక వివాహములకు సాత్వి? 

నదియే భేదము. గ్ 

చెట్టుసీడ, పొదలవాటు 

౯ ణ్యకున 
సివాస సలములు న 

య + ములు, 

ళ్ ఖ్ 

యు థ్ 
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పొదలఇా 

టున నింకను చెండు నుండలీ' పెట్టుకొనియు; 

గృహ నిర్మా అ 'మెటు (గండు. 

గుహాలలోను కాపురముండు మిక్కిలి నికృష్ట 

జాతుల వారిప్పటికిం చెక్కులు కలరు. ఈ స్థితి 

నుండి లంబాడి గుడిసెల వణుకు వచ్చుటకు 

మానవజాతి కె న్ని యో యుగములు ప్ట్టు 

యుండును.వ(డ్రంగ మువిద్య సాధ్యమగువణకు 

మానవులు ఆరణ్యక స్థీతిలోనుండి యోావలకి 

పచ్చిరి. ఇండ్లు అనుటకు ఏలు లేనట్టి మిక్కలి 

చిన్నవిలైన కప్పులను నిర్మించుకొని కాసుర 

ముండు మోటు జాతులవారు మన దేశ్వమునం | ' 

దింకను ఉన్నారు. ఎరుకల వాండ్లు, తోడ జాతి 
వాండ్లి గుడిసెలను జూచినంగాని వాని దారి 

ద్రావస్థ బోధపడనేరదు. ఇండ్లే కట్టుటకు 

వేతంగా నప్పుడు పట్టణాదులు నాగరిక జాతి 

వారికుండ 'నేరవనివేజుగంజెప్ప నక్కర లేదు. 
మిక్కిలి యనాగరికావస్థలోనున్న యారణ్యకు 

లొక్కచోట పట్టుమని పదియీండ్లుండరు. 

ఎచ్చట వారికి భోజన పచార్థముల్లు దొరుకు 

చుండునో యచ్చటికిబోయి కొన్ని దినము 
లుండీ మటియొక చోటికి బోవుచుందురు. 

కావున శాశ్వతమైన పల్లె నిర్మించ్చుకొన వల 

సేన యావళ్యకత వాం (డ్రకు లేదు. దొమ్మరి 

గాదెములు, ఎజున్గల గూడెములు ెలుంగు 

"బేశము వారికిం జెలిసినవియే. ఈ గూడెము 
లొకస్వు డీ గా/నుము చెలుపలను, మజి 

యొకప్పు డింథొక గానుము "వెలుపలను గాన 

వచ్చుచుండును] 

,మతముగూడం (్రమముగ నభివృద్ధియైన 
దియే; ' అనాగరిక జనులకును, నాగరిక జను 

ఇ లకును "*దున్తులను 
ఘతీము ౫ ఇ 

» గుటించి మెంత భేద 

ముండునో మతమును గుతీంచియు నంత 

శేదముండును. మిక్కిలి పళుదశలోనున్న _ 

కొన్ని' జాతులభారికి మత కల్పనలే లేవని 

కొొంనటు వాసియున్నారు. కొని యందును 

గుతీంచి (గోంథకారులు భిన్నాభిప్రాయు లై 

యున్నారు. సళుదశ ను విడిచి కొంచెము 

జేనతలు తవుకుం జు చేయుననియు, వానిని 

సంతోవపెట్టి యాళక్షీడునుతేప్పీంచుకొ నవలయు 
ననియు, చచ్చిపోయిన తము పూర్వులు దయ్య 

ముతై తిరుగుచుండెదరనియుం గల్పనలు కల 

వని మనకు గానవచా చున్నది. తనకు సంభ 

నించెడి యాపదలన్నియు స్వాభ్తావికముగ 

వచ్చుట లేదనియు, వదో చేవతయొక్క 

ప్రభావమువలన వచ్చుచున్నవనియు; ఆరణ్య 

రు(డనుకూ నును. అందులకే జ్యరమున కొక 

చేసత, ద్వ నకొక ేవత యున్న దని కల్వొంచు 

కొనును. అన్నే వృతమున కొకచదేనత, ట్ర 

కొక దేవత, వాన కొక బేనత, ఉరముకొక 

దేవతే కలదని తలంచును. ఇట్లు "చెడ్డగా "గాన 
నచ్చు వానికిని, గొప్పగ గానవచ్చు వానికిని 

ప్రతిగ్ నొకొకక 'దేవతపుట్టును. మ్లూనవుండు 

తనయందున్న గుణములన్నియు ఈ దేవత 

లందు నారోవీంచుని. ఆేవతలను కంతోవ. 

+ ౪35 ' 
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పెట్టవలెను, 

ము ్తేల్వమ్మ పోలేరమ్మలుగ్గాను, జాతరలుగను 

మారినవ్షి ఇట్లు "మొదట వెడు దేవతలు పుక్తై 

దరు "తరువాత మంచి చేవతలు పుక్తైదరు. 

, వ్ వావ కలిసి సి యధికమైన తోడనే ఏరంద 

“ జుండుటకు నొకతావ్రకావల సివచ్చును, 

అదియే తరువాత స్వర్షమగును. ఈలాగు 

మిక్కి-లి న్గల్బ్పమునుండి మతీకల్పనలు (పవృద్ధ 

మగుచుండును. ఏశేశ్వర కల్పన యెన్ని యో 

యుగముల తరువాతగాని పుట్టదు. అనాగ 

రిక .సంఘము వారు సోధారణనుగ దేవత 

లని' గుట్టలను చెట్టను మృగములను పూజించు 

చుందురు. [ప్రయోగములు మొదలయిన 

వాని నమ్ముదురు. మానవులు పులులూగను, 

వేటు మృగములుగను 'మం(త్రబలము వలన 

మాజుద్దురని తలంతురు. 

ఇప్పుడు భామిమో౭దో నున్న యనాగరిక 

జూతులు కొన్నిబుద్ధివిమయ మై మిక్కిలి నీవా 

వస్థలోనున్న వని చెప్పవలసియున్నది. ఏరి బుద్ధి 

- వైభవము వీక్లి భావ 

నొ వికొసము , వలననే తెలియంగల్గదు. 

కంటికింగాన వచ్చెడ్స పెక్కు పదార్థములకుం 

జేళ్ళున్నను, కనులకు. గాన రాని జాతివాచక 

భావవాచక పదములకు. నగొందతీ భాషల 

యందుః బెళ్ళ లేవు. మలే భామలో ఎబి 

నల్ల మొదలయిన రంగులకు. బదములున్న వీ 

కాని “రరీగు” నకుం బదముళలేదు. ట్యాన్ మేని 

వానికి వూంస్తము పెట్టవలెను, 

కల్లు పొయ్యవలెను. పోలాంంజోలా. 'నివియే. 

౯ 

యన్ భాషలో వేటు వేటు చెట్ల! 

గాని “చెట్టు నకు, జేగులేదు. ' 

కాఠిన్యము, వేడిమి, చల్లద నవ 

యిన యర్థముల పదములులేవు 

"లెన్ని యంశెలవజకు లెక్క పెట్ట 

కొన్న వారియనాగరికత యొ; 

మనకు. 'బెలియంగలదు. ఈక్వి 

వారు పదికంకు నెక్కుడు లె! 

కా) ఫర్లు అను శోధకు(డు ఆ 

మందలి ముప్పదిమోటు జాతు! 

లను శోధించి; అం బెవరికిని “నా 

నెక్కువ లెక్క బెట్టుట చేత కాద 

శీప్యార్క_ర్ ననువారు 

చెక్కుడు లెక్కల నెజణుంగరు, 

వలసి సి వచ్చినప్పుడు “రండు నొక 

అనవలసి వచ్చినప్పుడు “రండు 

యందురు! “కావున నిట్టి వారి 

సకాసము. 'జెందక బాల్యా వస్థ ( 

చెప్పవలెను. 

మాటలాడు బావయుక్కరు 

నం కెలయొక్క_ యు సీ యిట్లు! 

జాతులవారిలో బాతశేదీనియు 

లేవనియు వేజుగ. జెప్పవలెనా 

పోయినను, కొంచెము ళఅధికుల 

జాతులవారు తమ యు ద్దెేశముని 

ద్వార కొం వజకుందెల్పెదరు. 

శ్రీ పురువ సాంగత్య మువః 

= మేర్పడును- . పూర్వము కుటుం 

౯ ఈర " 
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ప్రధానములు. విదప కృమముగం బురువ్న 

పథానము లయను, తీ 

బములనంగా నాకుటుం 

బములోని జను లాకా 

నౌక ప్రీకిని దముకును గల బంధుత(మువలన 

గలిసి యుందురు. వారసత్వము మొదలైన 

వన్నియు త్రీ ని ననుసరించి వచ్చును. 

మానవుల యాదివుదశలోను, వివాహాబంధ 

నములు దృఢముకానపుడును సంతానము 

యొక్క_తం(డి యొవండయినది నిశ యముగా 

'దెలియదు.తల్లి మా (త్రము తెలియును. క్లావునం 

విల్లలను పోషించుభారము తల్లిమోందను, 

అఆమెబంధునుల మందను పడును. మల ఆర్చి 

పెలగో చేశమందలి వారు మిక్కిలి కనిస్టా 

వస్థలో నున్నారు. ఒక పురుషుండు ఒక స్త్ర 
యరణ్యమునకు( బోయి పొదలలో. గాపుర 

ముందురు. 

కొంచెము 

(పథాన కుటుం 

కటు ౦బము 

విలలు పుటిన తేరువాత వీలలు 
వ) ౧౧ గి 

పెద్దవార గు వజకును వారు 

కలిసి యొక చెట్టు(క్రింద నుందురు. చెట్టుకు 

ఒక విధమైన ఉయ్యెల (వేలాడ గట్టి పిల్లలను 

చానిలో నుంచెదరు. రాతి పులులు మొద 

ల నవిరాకుండ నిప్పుముట్టించి రఘుంచెధరు. 

వీల చాడు కొం చెముపెద్దవాండై న తరువాత 
ల క. | 

తం(డీ యి ప్ల ము వచ్చినచోటికి. 

బో నును. తల్లి వీల్ల లను సెంచును. అండ 

మాను, అస్ట్రేలియా దీవులలోను ఇశ్లే పిల్ల 
లను తల్లి, మేనమామను చెంచుదురు. 4 త్త 

అమరికా "దేశమందును ఇట్టి. యాచారమే 
ల 

% 
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కలదు, . హిందూ "జేళమందేలి నాయ "రు 

జాతివారిలోని స్తీ (పథానమైన కుటుంబ 

పద్ధతియే అవుల్గులో" నున్న ది. ల చ్చ టి 

కుమారనకు తం(డి యింటి చేరు రాదు. తండ్రి 

సొత్తురాదు. మేనమామ యింటిచే పేరువచ్చును. 

'మేనమామసాత్తు వచ్చును. ఇట్టి కుటుంబ 

మును తార్వడ్స్ అందురు. 

వివాహూబంధ నములు దృఢమైన జాతు 

లలో పురుష(ప్రభధాన కుటుంబము లేర్చడినవి. 
ఏనిలో. బురుషునిబట్టి కుటుంబ మేర్చడును, 

దాయభాగము వచ్చును. ఇట్టివియే మన 
గి కుటుంబములు. 

సంఘవమనంగ్యాం గొన్ని కుటుంబములు 

స్వసంరతు ణార్భ వైం కలిసియుండుట. మిక్కిలి 

ప్రారం భావస్థ యందు 

* నేకుటుంబమునకు నా 
కుటుంబమే విడివిడిగానుండి స్వేచచారము 
జేయును. 

ఇ 

* + 

సంఘము 

సింహూశమునందలి వెడ్డలనంబడు 

జాతీ వారెవరికివారు వేజువేజుగ నుందురు. 

అమెరికా దేశమందలి “ట్యాన్ మేనియనులు” 

అను 4జాతివారిలోని వేటువేతు కుటుం" 

బమ్లులు యుద్ధసమయమునం_ గలిసి "యొక 
నాయకుని నేర్పజుచుళొని, వాని యాజ్ఞలో 

నున్నను, ఆ పనియెనతోడనే యే కుటుంబ 
మున కా కుటుంబము స స్నతం(త్రమై పోవును. 
కాని మజియొకజాతివారు (పక్కనంజేరి శత్రు 

'వులుగానున్న ప్పుడు స్వసంరతు ణార్భమై యో 

చిన్న కుటుంబములన్ని యు: జేరి యొక సంఘ 

© 
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గ 

ముకావలసివచ్చును. ఇట్లుక్షూడి యొక్కనిఅధి 

పఠిగ నెర్భటిచుకొని వానియాజ్ఞలో మెలోంగు 

దురు. ఇట్లు సంఘముగా , నేర్చడువారు సా 

ధారణముగ నొక్కు తేగవారై “యుందురు. 

ఇట్టి సంభుములోం బెద్ద పెద్ద కుటుంబములుం 

డును. ఆకుటుంబులకు నధిపతి తం[డి. ఆతని 

కుమారులు, మనుమలు, మొదలయినవారంద 

తును అతని యాజ్ఞలో నుండవలయును. ఆ 

కుటుంబమునకు నాతండొక విధమైన రాజు, 
అనాగరిక స్థీతిలోనుండువారుగూడ తమ 

స్వాతంత్ర్య్రమును కాపాడుకొని పరుల స్వాతం 

త్య్యమునకు భంగము ఆౌకుండ( (బవర్హింపం 
గలరనుటకు ఖురాసానులోని తిరుగుచుం 

డెడి కొన్ని మోటు జాతులు నిదర్శనము, 

ఏరిలో నిప్పటికిని ఒక రాజుగాని (ప్రభుత్వము 

అరీదజును సమానులు 

గనే యుర్థిదురు. వీరి సంఘములు చిన్న 

గాని గానరాదు, 

చిన్నవి, కొన్ని ముప్పది కుటుంబముల 

కంకు నెక్కు_డుండవు, 

నకు నొక 

ఒకొక సంఘము 

ముసలివాడు నేతగా నుండును 
అతండు సలహా చెప్పువాండుగను, తళా దాలు 

వచ్చినప్పుడు తీర్చువొండుగను ఉండునేనాని 
యధికారిగ నుండండు,. ఇతనికి. గొంత జీత 
మిచ్చెదరు. ఇతండు ఫూ ర్యాచారమును 
ఉల్లఫ్ంపండు.. “మాకు నధికారులు లేరు. 
మాకు నధికారులతోం బనిలేదు. అని ఘైరా 

సానులందుళు. పరులను భాద పెట్టి వారిమి(డే 

ము 'శ్లేయవలయునన్న (పవృ త్తి తి పిరికి 

లేదు. ఇతరుల స్వాతం(త్యవ 

డును భంగము కలిగింపరు. 

తగ్గనకొలందిని మానవ జా! 

దక్కువజాతుల వారిని వశపజు 

బానిసలుగ నుంచుకొని, 

తాము సుఖపడవలయు నన్న 

9] 

ఈసంఘములు ముదటని 

ముగనుండునవి కావు. తమశ 

వులకు మేత యెచ్చటదారుకు; 
బోవుచుండెను. ఉ త్తరచేశవ 

దూ చేశమునకు వ చ్చిన వ 

యార్యులును ఇట్టి వా "రే. 6 

లం'బొడీలును, అప్పుడప్పుడు 

తీరుగుచు చిన్న కత్తులు మొద 

'దెనుంగు చేశమునకు వచ్చుచుం 

వంటి మూకలును ఇటువంక। 

కాలముగడిచిన తరువాత ఇట్టి 
రమునుమాని యొకానొక (ప్ర 

తముగ వసతిచేయును. అప్ప 

సాజనుల వేరు వచ్చును. కలింగ 

దవిడులు ము దల యిన 

పుట్టిరి. ఇారుసంచారము'వేయ 
నిలిచిపోయిన చేశములకు 

ఆంధ దేశము, (దవిడ చేశ, 

వచ్చెను. సంస్కృ తేమునరదు 

జనులనాముముతే వాడెదరు. 

మధద్రకులు అన్నగా మద్ర దేశ; 
=అనంగా కళింగ చేశము) ఆం 

f ' జా ఈక.” 
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అంధి జేళము అనియ ర మ్స ఈవిధముగ 

నారణ్యమునందుం దరు గు వారిలో నుండి 

గొప్పుసంఘములును,; (గామములును, పట్టణ 

ములును, చేశములును పుట్టుచున్నవి. దీని 

వివరమంతయు*'సంఘమును' గుజించి [వాయు ” 
నప్పుడు ₹ తెలుప(బడును. అనాగరిక సంఘ 

మును. గురించి యింకను తెలిసికొన గోరు 

వారు “ఆదిమమానవుృలు”, “ఆరణ్యములు ” 

అను వ్యాసముల. జూచునది, [క ల. 

అనాగ్బగొ రస్ (శీ పూ. 
OR 

నైంనరులోని శ్రవోమేనె యను పట్టణమునందు 

క్రీ. పూ. గంం-వ సంవత్సర పా౦ంతమున 

జన్మించెను. రో౬ర-ర౬..౨ (పాంతీమున నితండు 

గ్రీసు బేశపు రాజధానియగు అశెన్సు పట్టణ 

మనకు బోయి, ముప్పది "సంవత్సరముల 

వణుకును అచ్చట చేయుండి తన విద్యామహిమ 

చే మిక్కిలి కీర్తివడసెను. సెరికల్స్, యురి 

పైడ్స్ అను పండితు లితని శిష్యులు, సారె 

టీసుకూడ నితని శిష్యుంఢని. కొందజ యభి 

ప్రాయము, జ్యాతీమకా స్ర్రుమందును; గణిత 

'శ్రాన్ర్రమందును ఇత(డు మిక్కిలి విఖ్యాతి 

చెందుటయేగాక తేళ్త (విచార శీలుడనియు, 

సచాబారసంపన్ను(డనియు మిగుల( బూజ్యతే 

వడసెను. వాడుకలోనున్న మతముల, నపహ 

సించెనన్న యప్రరాధముమోవి యాతనిపై 

నొక యభి రెకాగము తెచ్చిరి. నాని యితని 

శిష్యుడైన సెరికల్స్యొక్కన_క్షృత్వమహిమ 

చే నిత్తండు నిర్షోపయని విడువంబ డెన్గు. అథెన్సు 

లోనుండుట మంచిదికాదని యూాతండు శ్ర 

పూ. రోకిళే-ఆ౩౩ (ప్రాం తము న * ల్యాంప్ 

స్యాకసుకుం బోయెను. అచ్చటనే యతడు 

క్ర పూ. ర౨౮ (ప్రాంతమున గీ ర శేషు 

డయ్యెను. > 

ఇతని సిద్ధాంతానుసారముగా. (బ్రపంచ 

మందలి భూతసంఖ్య నాలుగుగాని, అయిదు 

గాని కాదు. అది యసంఖ్యము. నాలుగైదు 

భూతములలోనుండి శుసంఖ్యవస్తుజాల ముత్స 

న్నమైనదనుట యసంగతము. _ఇవన్యియు 

ననాదులనవచ్చును” మొదట నివన్నియు నొక 
దానితో నొకటికలిసి వేలు వేజుగ గు_ర్లించు 

టకు పీలులేకుండగ నుండెను. కాని గతి 

(Motion) రూపమెనే చైతన్య మందు. (బవే 

శించి, వీని నన్నిటిని విడదీసి సృష్టీయొక్క- 

య భివృద్ధికిం గారణమయ్యెను. ఏ వస్తువును 

నళింపదు. ' “భావు అనగా ఒక-చోట నంత 

వజుకుం గూడియున్న వస్తుపులు వేజ్లగుట. 

పుట్టుకయనంగా నంతవ అకు వేజుగనున్న 

వస్తోవులు కలియుట. 

అనాదిశ్రావమతేము. 

వికల్పుంయుగాండని తెలిసికొని విభూతి, రు(చా, 

తలు, గురులింగవేవమును ధరించి "అర్చించి 

శివో అత్మ. ప రాత్పరునియం చే బద్ధ మై; 

వమోతము కలుగునని ఈ మళ్ళేసిద్ధానితము. 

శివుడు గుణ 

౪3౭ ఇ 
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అన్నిత ల్లి 

Cy 

అనాధ్భ మ్యండు.. భృకరాక్ట్రని 

యుక్క_ నూర్గురు పుత్రులలో నొక్క_డు. 
క్షా 

త తి @ 

అనాయునవు. మాటు ఫ్టేరు అనుగ, 

తండ్రి దతప్రజాపతి. మగండు కళ్యేపుడు. + 

అనార్యులు,; ఆర్యులు కానివారు. 

హిమాలయమునకును వింధ్యపర్వత మునకును 

నడుమనున్న (ప్రదేశ మార్యాన_ర్హమనియు 

నందుండు వారార్యులనియు; తదితరు లనార్యు 

అనియు జెప్పంబడుచుండిరి. హీందూ దేశము ' 

నందు నార్యుల రాక కు ఫ్రూర్యముండు మూల 

నివాసులను ఆర్యులు అనార్యులను చుండిరి, 

ఇటీవల పారసీక పాశ్చాత్యుల నేకులును ఆర్య 

శాఖవారే యనియు సిద్ధాంతీకరింప(బడినది. 

గనుక్క ఈ ఆర్యశా ఖల్లోం జేరనివోరిని ఇప్పటి 

పాశ్చాత్యులు అనార్యు లనియెదరు, ఆర్యు 

లెవరు, “అనార్యులెవరు అన్న విషయము. 
నవి సరముగ * ఆర్యులు 0 అన్న శబమునొద నన | © (0 

వివరింపంబడును, 

అనాహడ్ గడతహాసీల్ల్ (ఆ 
బర్నాలా). ఇది పటియాల సంజ్థానమునందలి 

అనాహాడ్ గడ నిజామతులోని బేకళాలూకా, 

ఈ తాలూకా వైశోల్యము వరో= చదరపు 

మైళ్లు. ఇందలి జనసంఖ్య ౧౦౫౯౮౯. ఇందు 

అనాహాడ్ గడము (జనసంఖ్య, ౬౯౦౫ఫ్రో వాడీ 

. యాయా (౫ళంళు భాదరు (62౧౦) ఆను 
(గ్రామములును, ౮కి వేల్లెలును గలవు, ఈ క 

జ్ ళ్ 

= కోకిలా. 

ఎతొలూకెౌ ౧౮౦౦౦౦ రూపా 
శ్. 

చున్నది. 1 

అనాహడ్ గడ |; 
పంజాబునందున్న పొటియా6 

నందలి ఒక జిల్లా. దీని వై శాల 

చదరపుమైళ్లు. ఇందలి జనసం: 

ఇందు గోవిందగడము, ఫాదర 

హాడియాయా? అను నాలుగు ( 

రర పల్లెలునున్న వి. -ఈ జిల్లా 

లేక అనావాడ్ గడ మనునది మ 

-ఈజిల్లూ 0_౨౦౦౦౦భోూపాయిలు 

అనిగరు. గోదా వరిజి 

ఏజన్సీ డివిజ౯లోని ఒకపలై. జన 

రు. ౮౦ లు క్ష కైంటు చెల్లి 

(గామముల ముఠాకు నిది ముః 

.ముఠాదారు ఫూర్యపు జగదంగీ 

౧౮౮౬ లో జగద 

చారుండు తిరుగయబడి మన్పబు, 

కొనెను, “అతని కుమారుడ 

సమయమున తన యావచ్చ 

గవర్న మెంటువారికి సాయము 

వినియోగిం చినందున * అతని ₹ 

(పభుత్వము వారీ ముఠాను డచ్చ 

తీసి ఈతని కిచ్చిరి. i 

అనితల్లీ. కాటయ £ ¢ 

వంశజుండు. 

గూతురు, శాళీఖండమును క 

భ(ాశెక్డికిం భార్య, “ఈమె 5 
"ff 

a 



సేం ౨] ? ౧౦౨౯ 
4 

శ్ 
శ 

శ్ 
శి 

బక. ఈమె తం(డిమైన కాటయ వేమా రెడ్డి 

కొండపీటి యనపో తా నెడ్డికి(సెకష౧౩౬ ౬౨) 

మేనల్లుండు. కుమారో గిరి రెడ్డికి 

(౧౩౮౦-౧౪౦౦) జెల్లెల సనిమిటి, మం(్రి. 

కుమారగిరి కాటయ వేమునకు రాజమహే 

వరము రాజ్యమిచ్చెను,* 

ఆఅలు6దు, 
౧౧ 

బాం(ద 

కాటయ వేముని 

తరువాత నాతని పుత్రుడైన కుమారగిరి 

రాజనుహే హాం(ద్రమునకు రాజయ్యెను. ఆతని 

తరువాత నాతని ఇళల్లెళైన అనతల్లిని, ఆమె 

మామగా3న అల్లాడనెడి శత్రురాజులను 
_ గై ap) Ge 

ఓడించి రాజ్యము పై గూర్చుండంభ్చాను. 

ఈమె నూవగారైన అల్లాడ రెడ్డేయు, "బావ 

గారైన వేమా రెడ్డీియు) భర్తయైన విఠభ[ చా 

రెడ్డియు ఈమెకుంగాను రాజమహంద్రవర 

రాజ్యము చేయుచున్నట్టు గానవచ్చుచున్నది. 

ఈమె శా. శ. ౧95౮౫ (క్రీ, శ. ౧౪౨౩) లో 
నొక చొహ్మణునకుం సెలువవేజువను 

గానము దానమిచ్చుచు నొక తామశాస 

నము వాయిం చెను. 

బయిటం౭బడిన ది. 1 

అది యో మధ్య 

దానివలన బై సంగతులు 

* Epigraphia Indica Vol. IV. 0. 818, 

గల శాసనమును ౧ కాకినాడ వొ, _న్షన్యులగు (శీ 

నుగ్గి రాల సూర్య ప్ర కాళ రావుగారు కొత్త త్రగ్యా కాకినాడ 

తాలూకాలోని ఆర్యవట గాంమమునందున్న శ్రీ కాళీ 

నాధ భట్ల సుభనా శ్రకాట్టను గారి యొద్దనుండి నంపా 

దించి, ఆంధ్రభారతి, కి_న నంపుటము, 3౫ పుటలో. 

బృకటించిర్ని, అది పీదప ఆంధ్ర పరిషద్ ష్మత్రిక, 

౨-వ సంపుటము ౯8-వ పుటలో శకాసనముయుక్క 

పటముతో.గకాడం (బళటింపంబడినది. ఈ శాసనము 
వలనం జరి తకారుభకు నూతన విషయము లనేకములు 
"తెలిసినవి, 

4) , 

త 

నీ 

"వెల్లడి యగుచున్న వి. , దానము తీసిఫొనిన 

బాగివ్మోణుండా క శానాథభట్టు కుమారుడై న 

పఠహి తాచార్యు(డు. ఇ ఇతండ్షు వైద్యశాత్రు 

మునందు మిక్కిలి (పవీణుఃడు. ఈమె ఆ 

సంవత్సరమునచే 'బేవచొవ్మాణుల యగ్రహో 
రముల మోది పన్ను తీసివేసినదని యీ శాస 

నమునండే వాొాయయిడి యున్నది. 

నాథుండు కాళీ ఖండమునందు ఈ అనితల్లి ని 

ఇట్లు వర్తి ంచీయున్నా (డు: 

శ్రీ 

మ, మనుతు ల్యుండగు 6 గాటభూవరుని చే 

మశ ్మతేలాధీకు నం 

దనం వాణీ గ్గ వాణ౧బుబే సీ వీ 

గ దన్ వీరభ _ద్రేళ్యరుం 

డనితల్లి న్వినతామ తల్లి నుదయా 

స్తాద్రీంద, సీ మావనీ 

క నున సామా్యజ్య సమర్థ సుప్ర్కథిత సా 

కూదిర్ధదిరా చేవతన్. 

ఈ పేరునకు “అనతల్లి” “అన్నతల్లి యను 

మాటురూపములు కలవు. 

అసియాది గణపతి జేవుండు. 
నియోగి (యౌహ్మణుండుం మూలనామాత్యుని 

పుత్రుడు. శివయోగసారమను వేదాంత 
(గ్రంథమును రచించెను. ఇందు పూర్యో త్తర 

భాగములు కలిసి యెనిమిది యాశ్య్వాసభులు 

గలవు. ఈకవికాలము తెలియదు. ఇన్నూ జు 
సంవత్సరములకు ముందునున్న వాండని ఫీరేశ 
లీంగముగారు (వాసియున్నారు. 

అసిరుద్దు (డు. 

"ఒబహ్మాను పుటించుటక నారాయణుండె తిన 
ww ల యు. లాను 

యమం 

ఖు 

ఇ 

౧ కల్పాదియందు 

5 శ 

ఠకిF౯ 

గె 



శ 
a 

౧ంళం 
tal 

అనుకరణము 

అతి. (చయ "వం. యాదపకులజుండు. Cy 

క్ట అష్షాని. కుమారుడై న (ప్రద్యుమ్ను నకును; 

రుక్మి కూతుంలై న రుక్మ నలీకిని కుమారుడు. 

ఇతండు 7 నాగాయుతేబలు(డు, మహారథుండు. 

రుక్మి రాజు పొ(త్రియెన రోచన యిీితనిభార్య. + 

ఈ వివాహకాలమందు ఘోరమైనపోరు జరి 

గెను (చూ. 'రోచస్నో. ఈమెవలన నితనికి 

వ[జ్రడను పుత్రుడు పుకైను (భాగ, 

౧౦.౯౦). బాణాసురునికన్య ఉప యను 

నాపె యీాతేని ద్వితీయభార్య. ఈమెను 

గుజీంచి యాదవులకును బాణాసురునకును 

పోరుజరిగను. (చూండు"ఉమ)._ 

అని స్టైళ నము. | యజ్ఞ సంబంధమైన 

యొక అగ్ని పేరు ం a 

అనిలుండు. కం, అష్ట వసువులలో 

నొక్క_(డ్భు. ఈ మన్వంతరమునందు వాయవ్య 

దిక్కు నకునధి పతి. ఈశబ్దమునకు అనీలుండను 

రూపము గూడయగలదు. 

౨ (శ్రీ కృష్ణునకు మిత్రవింద వలన గలి 
గిన పుత్రులలో నొక్క_(డు. “ 

అసీకుండు. (చం. వం) యాద 
వుండు; వసుదేవుని తమ్ముడు. 

అనీహుండు. (నూ. వం) శ్రీరా 
ముని వంశమునందు. బుట్టిన దేహిశపికుని 

వృ తుండు, 

సానియా [తుడు, సహ(స్రాళ్యుండు. | 

నామాంతరము అహీనకు(డ్మ' 

అనుక రణను. ఒక 
కొనుట యనుక్రణమన బద 

ణము ముఖ్యముగ రెండువిధ 

కరణము, వ్యాపా రానుకరణ 

కరణ మనలా నొకరు పలికి 

వ్యాపా రానుకరణమనిన న్ 

చేయుట. అనుకరణము మ 

మనియు, బుద్ధిపూర్వకమనియ 

ములు. వీల్ల వాండు తల్పిదం( 

మరల: జెప్పంబోవుట స్వాభా: 

ఇట్టది చిలుక గోరింకలవంటి 4 

గొంతవజుకుం. గలదు. సంగీ! 

వులవారి ధ్యనివలె ధ్వనిచేయ 

బుద్ధిపూర్వకము. శష్టైానుక 

వ్యాపా రానుకర ణమునందును 

స్వాభావిక (పవృ త్తికలదు. నా 

శిశువునకు అనుకరణ (ప్రవ 

తార్విన్ అను శా _న్హ్రజ్ఞాడు | 

స్వాభావిక (ప్రవృత్తియే మా 

విద్యలు నేర్చుకొనుటకు మొ! 

నది. జదువ్రు చెప 

వికమైన అనుకరణ (ప్రవ త్తిని : 
విల వానికి. 

"సము. 

దానిని [క్రమముగ నుపయో 

పిల్ల వానికి శీఘ)ముగన్లు, 

భావయు విద్యలును పట్టుప 

మైన ,యుచ్చారణచేయలేని 

నేర్చుళొనన పల్ల ల యుబ్బార 

పరిశుద్ధములుగం జేయుట రే 

రత ల  ( 



గి 

నం. _౨.] , అను క్రమణికలు , ౧౦౪౧ 
~ " 4) ఇ 

యందణఅకు విదితయీ. ' సంగీత వద్యయం నుండి తస్పీంచుకొనుట క్రై; " తాముండు _ గడ్డి 

దును వ _కృత్వకళయందును? కబ్చానుక్రర్ణణ యొక. రంగునుగాని, మటణి బలవంతములైన 

ప్రవృత్తి యె కవ? నుపయోగపడును. | పరుల రూపమును +గాని ఆనుకరించును. 
కొంద తితరపురుషుల మాటలను, పళు న 

అనుక, మణికలు. అనంగ్గా వివ పయ్యాదికముల ధ్వనులను కూడ ననుకరిం చె ॥ సా 

దరు. వ్యాపారానుకరణ (ప్రవృ శ్రీ భరత యసూచికలు. ముఖ్యముగ వేదముల రెమెక్క- 

శాస్తాభ్యాసమునకు మూలాఛారము. నాట | విషయ సూచికలకు అన్లుక్రమణికా నామము 
కములో రసపోవణ చేయుటకై రెండు నిధ | చెల్లుచున్నది. సంస్కృత భాషలో, అను. 
ములయిన అనుకరణములును గావలయును. | కమణికలన్యగా వేదా ను [క్రమణిక లనియీ 

పాతోిచిత మైన ఛావయు, నటనయు నుండ యర్థము. సంహి తాభాగములందు (కొత్త 

వలయును. (గం థాదులలో వచ్చు. జాఫ్రీ | నుంతములు చేరకుండగను,ఉండినవి లోపింప 

యము లన్నియు ననుకరణములే. న్యాపార కుండగను ఉండు నిని త్లేమై అను(క్రమణిక 
పవృ త్తియే నూనవుని స్వభావమును; ఆచర 'లేర్పడినవి. వానిలో మం|త్రమందలి (పథమ 

ణను నిశ్చయ పజచును, మంచి సవావా శబ్దము ము దీ దేవత చంధన్సు ముదలగువాని 

సము కలవారు మంచి వారగుటయుం. జెడ్డ వేళ్లు, మం (త్రసంఖ్య జెప్పంబడును, 

సవావాసము గలవారు శెడ్డవారగుటయు | వేదములయొక్క్య వేజువేజు శాఖలకు 
సర్వసాథధారణము. పైని శిండు విధము 'వేజబు వేలు అను(క్రముణిక లేర్ప్వజుపంబడినవి, 

లయిన యను కరణములు ెప్పినప్పటికి నన సాయణాచార్యుని కాలమునందు బెక్కు. 

విధములు లేకపోలేదు. స్వరూపానుకర అను[క్రమణ్క లున్నట్లు కానవచ్చుచున్నది. 

ఇమే చి(త్రవిద్య. ఆకు పటమును జూచి నిజ | అప్పుడున్న యను[క్రముణిక లిప్పుడు లోపించి 

మైన ఆకనియు; మానవుని పటము. జూచి నవి. బు గ్వేదమునకు ౭ అను[క్రమతీకలు 

నిజమైన మానవుండనియు (భ్రమగల్లుగు నట్లు గలవు. అందు నైదు, శౌనక ప్రణీతన్సులు, 
చేయుటయే చిత్రకారుని యు ద్దేశము. ఒకటి కా త్యాయనర చితము. మిగిలిన దానికి 

అనుకరణ(పియత్స్ల మానవులయం బే గాక | గర్భయెవ(ఃడో తెలియదు, 

పయ్యాదులకు( గూడ నుండును. చిలుక మొద బృహ ద్షేవతానుక్రమణి అనునది శౌనక 

కై నవి వమునము చెప్పిన మాటలు మరల. రచితసము. అందు. యాస్కు6ండు 'వేర్కొనం 

జెప్పును. కోతులు మానవ కృతుల నను | బడినందున నది యాస్కు-నితరువాత వాయ? 

కరించును. కొన్ని పురుగులు, శత్రువుల | బడెనని యూహిరెపవచ్చును. జెర్సీ 
ళా 

స రఈళఠం 
% 

న 



f 

నా ¢ 

బి 

అనుభ వసారము 

Mal 

దమునకు మూూండు శినుక్రమణులు కలవుూ 
ఆ(క్రేయ ఇాఖకొకటి, చార్రాయణీయ శాఖ 

కొకటి మార్యేందినశాఖక్ఫొకటి. ® 

ఆఅవేయానుక్ర మణిలో (జూడ మొదట 

దానిని వైశంపాయనుడు యాస్కునకును, " 

యాస్కుడు తిత్తిరి బుమీకిన్సి తి తిరి ఉమున 

కును చెప్పినట్టున్నది. 'సామ వేదమునకు “రెండు 
అను[కమణికలుగలవు. మొదటిది నై గేయానా 
మృొమ్వూర్ష ము) రెండవది నై గేయానామృ శు 
దై వతము.శోపో క్తమైన యను[క్రమణి యొకటి 
గలదు. అది మిక్కిలి పురాతనమైనది గా దని 

పండితుల యభిపొయమీు. అథర్వ వేదము 
నకు గవల మొక యనుక్రముణ గలదు. 

దానికి బృవాత్సర్యాను(క్రమణి యని పేరు. 

అనుగీత. జేచా ౦ త విషయమైన 
గృంథము. భారతమునందు నశ మేధపర్వ 

మున నున్నది. ఇందు ౩౬ అధ్యాయములు 

కలవు, అర్జునుడు భగ వద్లితలోని బోధమరిచి 

తిని, మరలంజెప్పుమనికోరంగా (నీకృ ముండు 

చెప్పును, * 

యున్నది. 

అనుడుూ (చం. వం.) నవువ 
పుత్రుడైన యయాలతిరాజునకు శర్మిష్ట వలనం 

బుట్టిన ముగ్గురు వుత్రులలో+ బెద్దవాయదు, 

యదువువలెనే యీతండును తం(డియుక్క 
ముసలితనము. దిసికొనుటకు నొప్పుకొనీ 

నందున ముఖ్యరాజ్యాధి కార్త్వముం బోంగొట్టు 

(బ్రహ్మా గీతయు నించే యిమిడి 

కొని యు తర దిక్కున ను 

నథిపతియయ్యెను. (మత్స 

పుత్రులు సభానర, చతు, : 

య 

యుక్క_ జ్యామభఘ వంతాంత। 

మందలి కురువంశ రాజు పు 

రుండు పురుహోో తుండు. 

కాం (చం.వం.) 

(చం. వం.) యాద; 

తర్గత మైన అంధక  కులవ 

రోముండను రాజునకు బు 

పుత్రుడు అంధకుండుం 

అనుప చెన్సండు' 
యాదవుడు చేవకుని కొడు 

2 (చం. వం, తయా 

రుని రెండవ కొడుకు, 

౧ అనుపావృ తము 

"దేశము. .(ఛార, భీమ్మ. అ. 

అను బ్రాన్మాణము 

సదృశ (గంథములు. సావి 
ములకును యాజ్ఞ వల్కా్యది 

ఛాావ్మాణ సదృశ (గంథ్యము! 

బ్రాహ్మణము లఅనివేరు, - 

అనుభవ సారము 
సోమనాధ కవి కృతము. కె; 

*భ క్రి యుత్కర్షయే ఇందు వ 
భి . రోరోే_9 © 
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[సం. ౨. అనుభూతి ప శకాోరల్లిక్ర ౧౦౮౩ 
+ Ue) | | , 

అనుభూతిస్వరూ పాభార్యు(డు: |'రణ్యాలశే ననుభాతి (పకాళికయొక్క-, యెని 
సారస్వత వ్యాకరణమును రచించిస్గ యతండని 

వాడుక.ఇతనిగూర్చి యొకకథగలదు. రాజసభ 

మధ్యమున నీత. డొక నాండు అహోబ్బప్రయో 

గము చేయ దానికి నాథారము చూపు వొన 

నింటికీ. బోయి సరస్వతి నారాధించెను. ఆపె 

ప్రసన్నురాలై యొక చ్యాకగణము నిచ్చెను. 

ఈతేండు సారస్వత వ్యాకరణము (వాయ లే 

దనియు దానిమిా(ద “పృ క్రియి మాత్రము 

(వాసెననియు నీతే(డు శ్రీ శ ౧౨౫౦ కిం 

దరువాతను ౧౪౫్మోం కిం దరువాతను ఉండె 

ననియు దజ్ఞుల యభిప్రాయము. 

అనుభూల ప్ర కాళిక. 

థము సకలామ్నాయ దుండను విద్యార 

జఇ్యమునీశ్వర విరచితేము. (బవ హ్మాజిజ్ఞాసువున కు 

నుపనివదర్థజ్ఞాసము నిస్సందియముగ నఖ 

వడుటకె యీ (గ్రంథ ముప చేశింపంుడియె, 

ఈ (గం 

వేదచతుష్టయ శిరోవతంసంబులగు నైత 

రేయ తె త్తిరీయ చాంద్రోగ్య ముండకోప 

నిషత్తాత్సర్యంబుల " నధ్యాయ సప్పకంబుచే( 

బ్ర ప్రథమంబున నిరూపించి విమ్మటం బదు 

మూ(డధ్యాయంబులచే వేద చతుస్హ యాంతేర్ల 

తంబగు న్లుపనిమ్మిదాజై కాదశ తాత్పర్యం 
బును వ్య _క్లీకరించె. ఈ విషయము _ విద్యా 

*Systems of Sanskrit Grammar by 

Belwelkar, p. 98. 

| 

మిధవయ ధ్యాయమునందలి మొదటి రెండు 

'శ్లోకములచే వినరింపయిడియున్ని ది ! ల 

66. ఐత రేయే తై త్తికీయే ఛాందో శ్యేఒథర్వరైదయల్ 

పంచ తు ర్వేదవిద్యా(పకా శే తత్సమిరికమ్ 

అనుభూతి ప్రకెకేఒథ కొపీఠ క్యాదినామసా 

చతు శ్వే దాంగ్గశాఖాసు యత్తే త్త వం తదుదీర్య శే॥ ॥ 

బుట్టు లీ గంళ మిరువది య ధ్యాయంబుల. 

గల్గి మృధుమధురశె లితోనొప్పు రెండువేల 
యెనివిదివందలమైదుయనుష్షుపు శ్లోకము 

లతో నతిశయిల్లుచున్న యది. ఇరువదియ ధ్యా 

యంబులచేం జతురేదాంతర్ల్షతంబగు నిరువది 

ప్రకరణంబుఖ తాత్పర్యము వివరింపంబడు 

చున్నను (బతియద్ధ్య్యాయమును సంజ్నేపంబు 

గనో విపులంబుగనో  యడ్వైతతత్త్వమునే 

వృతిపాదింపుచున్నయది. (ప్రకరణ వై చిత్ర 

ము శివ్యవై చిత్రమా ననుసరించి యున్నది 

గాని తత్త వై చిత్యమువలన నెంతమా(్ర 

మును గలుగలేదు నాలుగవ వేదవముందలి 

యిరువది (ప్రకరణంబులు నత్యంత ఫీన్న ౦బు 

లుగా నుండినను బర్యవసానమున నై తే 

త_్వమునే (పతిపాదించుటచే నిరువదియ ధ్యా 

యంబులును బర్యవస్తానంబున నొకేయంశం 

బగు నై (త తత్త (మును (_బకటింపుచు 

సర్యోపనిప. తామర స్యరబును సకల'వేదసామ 
రస్యంబును "వేయివిధంబుల సిద్దాంతీకరింపు 

చున్న యవి. 

+ మొదటి యధ్యాయంబున నై సె తలేయ 

ద్వితీ యారణ్యకంబును, శెండవ యధ్యాయం 
గా స 

రో 
త 
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జాన 

భ్ 

అనాస | 

చానా వ. ల. 
శే అ 

బున 

వల్లి యు, వ మూూూ.డు నాలుగ దవ యధ్యాయం 

బులచేం  (గ్రమ్మిబుగ ఛాంద్ధోగ్యంబు నందలి 

యుద్ధాల సనలే్కమార (ప్రజాఫ్రతి యుప 

చేశంబులును, ఆరేడవ యధ్యాయంబులచే 

ముండకము నందలియాంగిర కిప్పలాదోప 

చేశంబులును, ఎనిమిది తొమ్మిదవ యధ్యా 

యంబులచే బుగ్వేద కావ్సీత్రకి ఛాఖయందలి 

యిండాజాత శతూ9ప చేశంబుటును, పది 

యవ యఖ్యాయంబున మై త్రాయణ్యుపని 

వత్తునందలి శాకాయన్యోప బేశంబును, పదు 

నొకండవ యధ్యాయంబున కఠవ్దల్లి యందలి 

యమోప బేశంబును, పర్గ(డెండవ య ధ్యా 

యంబున శ్వేతాశ్వతరోపనివత్తును, పదు 

మూడవ యధ్యాయము "మొదలు పడునెని 
మిదియవ యభధ్యాయయు వజకునుంగల 

యాజి ధ్యాయంబుల యందును (గమంబు6గ 

బృవహాదారణ్యకాంతర్గతంఖులగు మూా(డవ 
యభ్వ్యాయ నాబ్లవ బావ్మాణంబు, సాలవ 

యభ్యాయము నందలి యజాతశతృ బాలాక్రి 
సంవాదము యాజ్ఞవల్క్య కైకేయ 

అథర్వణోప చేశంబగు మధు 
విద్యలును, ఐదన య ధ్యాయంబు నందలి 
యాజ్ఞ ఐల్యల్య సలాదుల 

సంవాదము, 

వాదక్థయు, 

/ ఇరువవయన యభ్యాయపేబున నథర్వణో శర 
' en 
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దై. కీ మాంతూలకం ంబగు టహ్మ - లౌవీనియును బూణకాముగా 

యవ్వాని, తాత్చర్యము సుస్త 

లముగను, నిస్సంశయంబుగన 

గను సిద్దాంతీకరింపంబడినది. 

; | 

అనుమతి" 
క్షమ కన్య (శ్రద్ధకును బుట్టిన 

లలోంజిన్న ది. 

౧ అంగి 

౨. ద్వాద శాదిత్యులలొ 

వాని భార్య. 

వి," శాల్మత ద్వీపమునంద 

నది, 

రో ఒక (బ్రహ్మార్షి (చూ. 

ఆఅనుముకొండో 
చూడు పీరుగల్లు. 

అనాస ఇది వకదళ 
జేరిన యొకానొక కుటుంబము 
చినది. ఈ మొక్క. యొక్క. 

బమునకు సంబంధించినవి వ 

గానరావు. అనాస మొక్క_య 

నుండీ పెరుగుచున్నద్షి "కాదు 

ఖండమును గనుంగొనిన పిదప 

పా, ఈఫీకా ఆసియా ,ఖండ 

| పడెను, ౯ 

అనాస మీగుల రుచివంతవ 

కరమును నగు ఫలజాతులలో, 

|, ఫలము (పష(పథముమున ౧౫౧ 
ws ౯ టి 
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maw, ని 

అనాస , | 7 ౧౪౫ 

ములో గాన్ శేటి హర్నాంద్లవ్ (0621 

Hernandez) అను)వానిష్వారా ఐరోపా 

చదేశమునకును, ౧౫౯రీ-వ సంవత్సరములో 

పోర్చిగీను వారిద్వారా బంగాశమునకును 

గొంపోంబడినది. అమెరికా నుండియే శచేంబ 1 

డిన బంగాళా దుంపలవలె నియ్యది పాశరంభ 

మునంగూడ హేయముగం జూడంబడక శీను 

కాలములో చేశమంతేటను వాడుకలోనికి 

వచ్చినది. భరత ఖండమున గల నానావిధ 

దేశభావలలో' గూడ నంతగా భీదములేక 

యొ సామాన్య నాొముముతోో బేర్కొన 

బడుట కిదియే కారణము. 

అనాస మొక్కయొక్క.. (ప్రకాండము 

మిక్కిలి చిన్నది. ఆకులొకదాని మొదలులో 

నొకటి యిమిడి గుబురుగను, వానిలోపల నీ 

రెక్కు వగా నుండుటచే దట్టముగను ఉండును, 

వృంతము (పకాండము చివరసేన్న ది. పువ్బు 

ములు, మిధునములు, సరాళము, పువ్వు 

కోశము, 3, దళవలయము 5. కింజల్క 

ములు, ౬. అండకోథములు వేటికలు కలిసి 

కండ గలిగిన మొక మిశ్రమ ఫలమగును, 

గింజలుండవు. పండులో మధ్య కొయ్యవలె 

నున్నది వృంతము. ఇది సే కివచ్చి తిరిగి 

ఆకులు వేయును. “ఈ తలను చాతియే తిరిగి 

మొక్క_లన్లు బెంచెదరు. 

పంటలో కొంచెము భేదముండినను సాధా 

రణముగ నన్ని భూములును అనాస పంట 

కరము లే, శాని గరుప నేలలు మంచివి. 

“ఇ " భూమి 

“కండు పాళ్ళు బంకమన్ను ఒకపాలు ఇసుక 
, గలిగిన భూములును 

ఇ 'మిక్కిల్టియనుకూలము 

లని కొంథ్రఅనుభవజ్ఞుల యభిపాగియము* 

కింహోచలమునందు చలువ కొండల చృరియ 

లందు, నేల నంతరములుగంజేసి వీనిని విశే, 

వముగ సాగుచేయుచుస్నా రు. 

ఈ వ్యవసాయము చేయు భూమిచుట్టును, 

కంచగా కి త్స నారశెట్టు చేయుటవలన ఈ 

తోటలకు వెజబుపు గలుగ కుండుటయేగాక 

కి త్రనార వలన నెంతయో లాభోముగలదు, 

భూమిని చక్కగ మన్ని మధ్యమధ్య ్రెండ 

డుగుల వెడల్పున గోతులు (తవ్వి ముంచి 

| మెరువువేసి అందు మొక్కలను 'బాతిపెట్ట 

వలయును, అనాస మొక్కలును నాటుటకు 

సాధారణముగా శాళివణ మాసము మంచి 

సమయము. అపుడజేకాపు పూర్తియగుట 

వలన వీల్కలు విశీవముగ లభించును, 

ముక్కల మొదటగాని, కాయలమి:౭దగాని 

కాయలమోా(ద [కిందనుగాని పుట్టు వీల్కలను 

గోసి నాటిన యొడల మొక్క-లగును. (పతి 

అనాసపండునకును నె ల్తీమోంద నొకవీలకోయు, 

కొడచివర అనయా కాయ మొదట పది 

పం(జెండు సీలకలును ఉండును. ఒక్కొక్క 

పిలక నే ప్రత్యేకముగా పాతింపవలెను. 

అనాసెట్లు "తేమ యున్నంత మాత్రముననే 
అరుగు స్వభానము గలవిగాన నీ శెక్కువ 

'లేకుండు నట్లు జాగ్రత్త త్రగాం జ్యూడవలేను, 
+ Rr ; ॥ 
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శల యెంత సారభంతముగా నున్న నంత 

పెద్ద పండ్లు “కాగలవు. చీకిన గుజ్జపు యెకువు 

JE సము. (ప్రతిసంవత్సరమ్థును "ఎరువువే వేయు 

చుండుట్మ మంచిది. ఎముకల షాడి గలుపు 

టయ్సు 'నాచారముగా నున్నది. చేరును చేసిన 

తరువాత సీరు తజుచుగం గట్టవలెను, 

ఈ తోటలకు ఎలుకల బోధ తప్ప మరియే 

శతెనళ్ళ చాధయు నున్నట్టులేదు. సామాన్య 

ముగా ఈ వర్ష కాలమున పాతీన మోదటి 

వేసవికాలమునకు కోతకు సిద్ధమగును, 

అనయా నిడిరెండేండ్ల పంట. కాపు పట్టిన 

తరువాత నొశేవోట క ౪ సంవత్సరముల 

కంకునెక్కు.వకాల ముంభినయొుడల కాయలు 

చిన్న వయి పోవును. 

అనాస పండ్ల నెగుమతి చేయునపుడు 

దూరము విశేషముగా నున్న యెడల పండ్ల 

రసమును తయారుచేసి పంపనగును. పై 
పెచ్చును గింజలను తీసివేసి యంత సాహో 

య్యమునగాని మజియే విధముగా నె నగాని 

రసమును పిండి సుమారు ౧౮౦ డిగీలు 

ఫారక్హీటు వేడి యమెక్కు_వటకు నాచి ఫ్లా 

నలూ గుడ్లతో వడపోయవలెను. శరస 
మును సీసాల శెక్కించి, వ చేశమున కయి 

నను పంపవచ్చును. 

అనాసపండ రసమును బంచదారలో, 

గలిపి తాగిన. నిస్తాణను బోంగొట్టును ; 
కాని విస్తారము తాగినచో మూ గ్రవ్యా 

ధులకులి గారణ మగునందురు. పచ్చికాయల 

“రసమును, ఆకుల రసమును 

జేయును. శ్లేష్మవ్యాధిగల న 

నియమ(ప్రకారము కొంత ఈ 

| సుచ్చుకొనిన యారోగ్య వం 

+ నీడను పండిన పండ్లు 

విక్రయమున కనుకూలము 

ఎండన6 బండినవి మిక్కిలి 

అండను పట్టణమునకు విసారవ 

కొవరీ ద్వీపముల నుండి ఎగ 

కాని పిల్లట్టు, అస్స్ఫాము అనా 

లయినవి. అన్నిటి కన్నను 

మాటిస అను రకము మిక్కి. 

నది, 

అనాస పండ్లలో “క్యూ 

సుప్రసిద్ధమైన జాతి. కాయ: 

సింహళ చేశమున నీ - 

౨౮ పౌనులు తూగినదంట. ఈ 

యూాకులకు మొదట కక్కు_లు 

౪, ఏండ్లు ఈ చేశమున ; 

టికి, అవీ బయలు చేరును. 

తక్కిన చెట్లవలె ఈ అనా! 

ముగా పోను భాగమేదియు లే 

క్కృల ఆకులనుండి మంచి సా? 

నార గటైగను, నున్న గను, 

నుండునుగాని ఆకులనుండి “గా 

కష్టము; 

నాననిచ్చి యటుపైన నార శ 

వానిని ౧౮. దిన, 

(అది సులభ సాధ్యంబయ్యునా' 
ళ్ కరః. గా 

“fF 
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క్కువ వాడుకలో నుండి యుండును. ౧౮౩౯ 

సంవత్సరములో మిన్ డేవి యను నామె 
డక్కాా నేంతగాం[డ్రను బోిత్పాహాప టిచి ఈ 

నారతో మిక్కిలి రమ్యామగు వస్త్రముల 
నేయించి వ్యవసాయ సంఘము వారి యొద్ద 

నుండి బహుమతి పొంచెనుు ఈ నారను 

నూలు పట్టులలోంనాడ కలిపిశేయవచ్చును, 

ఇది నీటిలో 

టచే నొక్కొక్క_ప్పుడు, చేపలు పట్టు కొను 

టకు గాలముల తాళ్లు దానితో నేయుచుం 

దురు. నారతోమంచి బట్టల నేయ్యుదురు. 

మొట్ట మొదట ఈ నార వినారముగా పడ 

మటి సము(ద తీరమునుండియు, బంగాళొ 

నుండియు నెగువుతి యగుచుండెను. కాని 

జీకిపోకుండ చిరకాల ముండు 

దూదివ ర్గక మెక్కువయిన తరువాత ఈ | 
నార ఎగుమతితగ్గి ధోవతిగా మారుట నిలిచి 

పోయినది. ఇ 

ఒక యకరము భూమిలో _౨౦౦౦౦ చెట్లు 

పట్టును. చెట్టున కొక పండువంతున ఇరు 

వదివేల పండ్ల వలన సుమారు ర్పు 3౧_౨ లు 

రాబడిగలదు. నారవలన ర్పు నగీంంలు రాయగల 

దట, ము త్రము మోాంద యకరమునకు ఎని. 

మిది వందల రూపాయల ఫలితము కనుపడు 

చున్నది. 

అనుమానము 
(హిందూ తర్క..శా స్ట 9ము ననునరించి) 

మన నై యాయికులచే నంగీకరింపంుడిన 

నాలుగు (ప్రమొణములలో నిదీ రెండవది. 
శ 

ఇ 

జ! 

కోరి 

'ప్రత్యతుము, అనుమానము? , ఉపమ్మానము, 

శబ్దము. అనునవి నాలుగు (ప్రమాణములు, 

'సమమయినంగా య థాన్థాను భ్లవము, నిజమైన 
జ్ఞానము. (పమకుం గారణమి (ప్రమాణము. 

అనయా చే సాధనంబులవలన మనకు య ఛా 

ర్గజ్ఞానము కలుగునో, వానికి (బ్రమాణము. 

లని చేరు. అన్గుమూని మనునది సాధనము, 
అందువలన: గలుగు జ్ఞానమును “అనుమితి” 

యందురు. 3 

మనము దదూరమందున్న యొకానొక 

పర్వతముమిాంద; వొాగలేవంగా. జూచి యా 

౧ పర్వతమునందు నగ్ని 
అ 

కలదని యూహీించు 

చున్నాము. ఇట్టి జ్ఞానమునకు - “అనుమితి' 

యని చేరు. ఇందుం బర్వతమునకు. బతు, 

మనియు, ధూమవజనకు “హేతువు లేక 

“లింగ” మనియు, అగ్నికి “సాధ్య మనియు 

సంజ్ఞలు. ఇందుం (బత్యశు మైన ధవూమముచే 

నప్రత్యతుమైన యగ్ని సాధింపంబడినది. కావు 

ననే వాత్స్యాయనుండు *' షత్యవముచే నప్ర 

త్యతు వృస్తువుయొక్క_. సంబంధమును సాధిం 

చుట్ట అనుమానముిఅని తన వా ర్థికనములో? 

'జెప్పీయున్నా (డు. | 

ఇచ్చటి యనుమానమునకు, “హేతువు 

(లేక లింగము) అనంబడు ధూవుము కారణ 
ey య. 

అనుమాన 'సగోభొవము 

% 

ఖర ప ప్రత్యమేణా ప పశ్యత న్యసంబుధస్య ప్ప పత్తిజి 

చూండు గౌత్రము నూత్రము ౧౧౩ మింది వ. 

యన వృ్షి- 3 ణి 
శ జి 



౧౦౪౮ 
ళ్శ 

€ «©. 
అనుమానము ం 

మైనను; ధూన్ధుబనకును అగ్ని కిని గల సంబం 

ధముయొక్క._ జ్ఞానమే ముఖ్య కారణమని 

చెప్పవలన్ యన్నది. . వచ్చ మెచ్చట ధూాభు' 

ముండునో యచ్చటచ్చట నగ్ని యుండు నన్న 

జాన మేది గలదో యది యనుమానము 

నకు హాతువు. ఈ జ్ఞానమునశే వ్యా ప్రజ్ఞాన 

"మని వేరు. ధూమమునకున్హో; . 

గల సంబంధమునకు వ్యాప్తి 

అగ్నికిని 

యని "వేరు. 

పైని చెప్పిన దానిని చూడండా “వ్యా_్హీి 

యనునది అనుమాన (ప్రకరణమునందు ముఖ్య 

మైన విషయమని చదు 

వఠథులకుం దోంచియుం 

డును. కావున అందున గుణించి కొంచెము 

విశదముగ వివరింతము. ' 

వ్యాప్తి 

ధూమ మున్న చోట నెల్ల అగ్ని యుండు 

నా యండదా యని మువనికి సంశయము 

కలదో వానికి ధూ మజ్ఞానము చేత నగ్ని జ్ఞా 

నము కలుగనేరదు. అట్టు సంశయములేక 

ధూమాగ్నులకుంగల సంబంధము. నిశ్చయ 

ముగా. చడెలిసినవానికి ధూ మజ్ఞానముచే నన్నీ 

జ్ఞానము తస్పక కలుగును. అందువలన వ్యా_పీ 

నిశ్చయ మే యనుమితికి. గారణమని మనము 

చెప్పవచ్చును. ఈ వ్యా (జ్ఞానము సాహచర్య 

క్లానమువేం గలుగుచున్నది.: కావునసేనియత 

సాహచర్యమే వ్యాప్తాయని చెప్పంబడినది. 

వంటయింటిలోను, ఇతర స్థలములరదును 

మరల మరల థూమాగ్నుల సావాచర్యమః 
జూ టు చేత 5 ధూమము వ్యాప్యమనియు, 

oi, 

అగ్ని వ్యాపక మనియు కన 

న్నది. అనంగ వ్యాప్లక మెప 

మునకంకు చెక్కుడు (ప్రదేశ 

కొని యుండును. భూమ మ 

అగ్ని యుండును. కాని అగ్నీ 

భూమ ముండదు. అందువలన 

ప,చేశము లెక్కుడు, ధూమ 

ములు తక్కువ. కావున ధూ 

ము, అగ్ని వ్యాపకము. ఇది 

విధముగ జెప్పవచ్చును. c 

మైనది వ్యాప్య మన(బడును. 

కము వ్యాపక మన(బడును. 

ధూమ ముండదు. 

అగ్ని యుండును, ఎజ్జగాణా 

కడ్డయందు నగ్ని కలదు. 

లేదు. కావున ధూమము 

నందు,అగ్ని (జ్యాపక ము) యొక 

న్నది. కాని అగ్ని యందు ధూ 

కాని ? 

-కా 

వ్యా_పి ప్రీ లేదు. ఒకప్పుడు వ్యా 

లకు సమాన నాపి వీ యుండన 

మూాబుగా “ప పచ్చిక శైల య 

గ్ యనగ్నిి యున్న చోట నెల్ల ( 

టయు, ధూమ మున్న చోట 

కకుల నిపుండుటయు( దట! 
ఓ .. జా 

ఈ రెండును ఒకదాని కొకటి 

"ff 

| _న్యాహప్యము అని చెప ్ప వచ్చును. 
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అవినాభావరూప సంబంధము ,వ్యా్త్ 

యని మజీయొక లవణము” కలదు. వదిలేక 
యేదియుండదో దానికి శెండవదోనితో అవి 

నాభావసంబంధ ముండునని చెప్పెదరు. అగ్ని 

లేక ధూమ ముండదు. 

యొక్క. యవినాభావసంబంధము ధూమ 

మునం దున్నది, అగ్నియందు ధూనుము 

యొక్క. యవినాభావసంబంధము లేదు. అగ్ని 
లేని ధూమ ముండదు గాని ధూమములేని 

యగ్ని యుండవచ్చును. ధూమ ముండీిన( 

గాని యగ్ని యుండదన్న నియమము, లేదు. 

కావున అగ్ని వ్యాపక మనియు, ధూమము 
న్యాప్యమని యు. డెలిసికొనవతెను. 

అగ్నికిని, భూమమునకును గల (యా 

వ్యా_పజ్ఞానము జనులకు నెట్లు కలుగును? 

సిని ఒకచోట సూ 
వ్యా మ్రీజ్ఞాన మెట్టు కలిగినది రా 

చించినట్లు నిత్యానుభ 

వమే దీనికి ముఖ్య కారణము. వంటయింట్లో, 

యజ్ఞ శాలలో, మతి యితరస్థలములలోను 

పొగ యున్నచోట నెల్ల యగ్నిని చూచి 

నందున ఈ జ్ఞానము కల్లును. కాని తొం 

బది తొమ్మిది సారులు చూచినను నూజువ 

సారి అస్టే జరుగునని మెట్లు? అందుకు 

అవ్యభిచారజ్ఞానమూ ఉండవలయును. నియమ 

మునకు భంగమ కలుగుట వ్యభిచార 

మనివీంచుకొనును, ౯౯ సారులు .ధథూమ 

మున్న చోట్ల నగ్ని కనిపిం చియు నొక్క-చోట 

అగ్ని లేని యెడల నది వ్యభిచార మగును., 

కావున అగ్ని + 

_యనంబడు. 

"కావున నటి ట్టి వ్యభిచా రాభావము వ్యావ్లీః నిశ ఏ 

యమునకు సహకారి యగును. ఇట్లు, వ్యా మి 

జ్ఞానమునకు సావాచర్య జ్ఞానము, వ్యభిచార 

జ్ఞాన రాహిత్యము అవళ్యకమఃలు. + 

వ్యా వ్లీయొక్క వై శాల్యమును సంకు 

చితముచేయు దానిని ఉపాధి యందురు. 

+... అగ్నియున్న చోట్ల నెల్ల 

ధూమ ముండును 

అన్న వాక్యము నిజమైనది కాదు- అందలి 

“యగ్నిి యను పదమునకు ఆ్ట్రేంధన సం 

యోగము (పచ్చికప్టులకూడిక) అన్నమాట 

తీగిలించినయెడలో నది సరియగును, 

“అస్ట్రంధన సంయోగి మనునది “ఉపాధి” 

“ఉప సమిపవ ర్తిని ఆదధాతి 

సం్యామయతి న్వీయం ధర్మ మిత్యుపాధిః 

ఉపాధి 

అని ఉదయనా చారాలు చెప్పియున్నాండు. 

తన యొద్ద నున్న వన్తువునకుం ,దన వర్ణ 

సుచ్చునది యుపాథి. ఎజ్జపువ్చము. తేన 

సమిాప మందున్న స్ఫటిక మునకు, దన వర్ణ 

మిచ్చును. అశ్షే యాశకార విహీనమైన యా 

శాశమునకు  ఘటమను ఉపాధి "తన యా. 

శాశము నొసంగు చున్నది. ఇక్నే యగ్నివలన 
ధూమమును పుట్టించు ,నుషాధి “ఆస్ట్రైంధన 

సంయోగము అనయగా( బచ్చిక స్టైలు నిప్పును 

తగిలియుండుట. శావున నడుము నుపాధి 

యుండుటబే నెచ్చకెచ్చట నగ్ని యుండునో 

య చ్చటచ్చట ధూమ ముండు నన్న వ్యా ప్రీ వికి 

వ్యభిచారము సంభవించినది. పొడికట్లలు 

3 రళరగా ఇ 

తం r 
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గల యన్ని “యున్న వుడు. పొగయుండదు. 
కాలిన యునుపగుండులోనున్న యగ్నికింగరాడ 

ధూమఘుండదు, కాపున నగ్నికి ధూమము. 

నకు అవినాభాపసం బంధము కలుగ వలె 

నన్న “అన్ని యను పదమునకు “తడికశ్చాలు 

గలి యన్న విశేషణము చేర్చవలెను. పది 

యే యుపాధి. ఈ అక్ష్రేంధన సంయోగము 

అగ్నికి వ్యాపకము "కాదు. ధూవుమునకు 

వ్యాపకము,. 

కంకు నెక్కుడు వ్యాప్లీ కలదిని, అగ్ని కంచు 

కలదిని అయియున్న ది. 

భూమవ్యా ప్రీకిని అన్ని"వ్యో ఫ్లికిని గలభేద 
మును ఉపాధి సూచించును. “పర్వతము 

దక్కు_వ న్యా చీ 

మోద ధూమ మున్నది. అగ్ని యుండుటచే” | 

నన్న సిద్ధాంతము చెప్పినతోడచే “ఆక్రేంధన 
సంయోగి మను ఉపాధి యడ్డమువచ్చి యా 

సిద్దాంత మపసిద్ధాంతమని చెప్పును. 

గాతమాచార్యుల వొరనుమానము 

మూా(డు విధములని చెప్పియున్నారు(న్యాయ 

సూత్రము ౧.౧౫). (౧) పూర్వవత్. 

ల్ (౨) శేవవత్. (9) 
అన్నుమాన విభాగములు. సర్యంస్యతో ధృన్ల 

A) 

ములు. 'పూర్వన దనుమాని మనంగా కార 

ణముంజూచి కార్యము నూహించుట. దీనినే 

“కారణ లింగకి మనవచ్చును. కారణమే 

లింగమూగా (హేతువుగో) గలది "యని 

యర్థము. ఇందు కుదావారణము మేఘములక 

జూచి వమ్ము కురియునని , యూహించుట,. 

“శేవవదనుమాని 

అనగా నుపాధి ధూమము. 

లగి 

మ నంగ 

జూచి కారణమును ఊ 
కార్యలింగ కము. ఇందు. 

ము (హేతువు). ఏటికి వరద 
| వర్షము కురిసెనని యాూహిం; 

నుదాహూరణము, యి రెండు! 

మానములు గాని యనువు 

మాన్యతో దృష్టానుమాన' 
అనయా? గారణమును బట్టి "క 

కార్యమునుబట్లి "కారణమును 

మానమఘులందు నూహింపంబ, 

మానము లన్నీ యు సామాన్న 

ని చెప్పవలసి యున్నది. 3 

నియత సాహా చర్య ముండుట 7 

నొక వస్తువునుజూచి "రెండవ 

చుట సామాన్యతో దృశ 
యభిపా9యము. పృధ్ధిత్వః 

వత(మును ఊపిొంచుట, తో 

ఊహాచేయుట ఇందుకు నుజ 
అనుమానము స్వాన్థాను 

పరార్ధానుమాననున్లియు క్ష 

లుగా మరల విభజింపంబడినడి 

మానమువలన మానవుడు 

దలి సంశయమును శ్రాపు! 
జానా . అచు ఖీ వ క్ష త్శకము పరాన్ధాను 

మోనవుండు పరుల సంశయ 

ట్టును. ఇధి శష్టాత్మకము. శ్రా 

షరా 

Fr ళం ౯ 
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రెండవది. తన మనసుకు సంశయనివృ క్రొ 

కలిగినంగాని యితేర్గులకు ౩ సమాధానము 

చెప్పుట యొట్లు ! | | 

న్వార్ధానుమాన (క్రమ మెట్లనిను నొకా 

నొకడు పర్వతముమి౭ద థూమమును చూ + 
? 

చును. తరువాత నెచ్చట ధూమముండునో 

యచ్చట నగ్ని యుండు నన్న వ్యా్షిని స్మరిం 

చును. వీదప ఈ వ్యా _వ్రీస్మరణమును తనకు. 

బ్ర త్యతముగం "జెలిసిన పతుధర్మ్శ్మ తా జ్ఞానము 

తో(అనంగాం బర్వతము ధూూమవంత మన్న 

జ్ఞానముతోల గలఫంగా, పర్వతము అధ్నవ్యా 

స్యముగాంగల ధూనుమును గలదియను జ్ఞాన 

ముక్రలుగుచున్న ది. ఈ జ్ఞానమున కే యా 

శ్యాన్ర్రమునందు పరామర్శ మనియు, లింగ 

పరామర్శమనియు. బేళ్లు, దీనినే తృతీయ 

లింగపరామర్శ మందురు. ఎందుకనలా ఈ 

లింగ(హేతు-ధూమ) జ్ఞానము మూండుసారు 

లయిన6గాని పరామర్శము ఫూర్తికాదు., ము 

దట మహోనసాదుఖయందు ధూమాగ్నుల 

సావాచర్యము(జూచుట, రెండవసారి పర్వతము 

మీది ధూమమును జూచుట, మూడవసారి 

న్యా_ఫీజానన్మరణమొ , ననుసరిరచి యీ 

ధూమ మగ్ని వ్యాప్యమన్న జ్ఞానముగలుగుట. 

ఇట్టు లింగ (హత్తు) 

విధముల. గలిగినెం గాని పరామర్శము కలు 

గదు. ఈ పరామర్శమే స్వార్థానుమితి యని 

కొంది యభిప్రాయము. కొంద అమత 

మున హేతుజ్ఞానమునశే అనుమాన మనిశే వేరీ; 
శ 

జ్ఞానము వమూ6౭డు 

"వ్యా _వీయొక్కం స్త్ ఫ్రత్తాయే " అనుమాన మని 

ఫొందటే మతము. కొందజు పరామర్శమును 

"కరణపుందురు. కొందఖు వ్యాపార మందురు. 

భిన్నా భిప్త్రాయు లై 

నను అందజును పరామర్శమును ఒప్పుకొని 

యున్నారు. పరామర్శము లేక యనుమితి 

కలుగ నేరదనిియందటణి మతము. 

పరార్థానుమాన మతరుల సంశయముల"* 

బాసపుటకు చుపయోగ పడును. ఇది పంచావ 

యనాత్మకము. 

పఫంభావయవములు 

పంచావయనాత్మిక మైన పరార్థాను 

మానమునకు “న్యాయి మనివేరు. "దనిని 

బట్టియే యా శాస్త్ర 

ల యశ ములు మునకంతకును న్యాయ 

శ్యాస్ర్రమని వేరువ శ్చెను. న్వార్ధాను వమూన 

మందు నెవని మనసులో వానికి, గలుగునట్టి 

పకుధర్మ తాజ్ఞానము (పర్వత మగ్ని మంత 

మన్న జ్ఞానము) కొన్ని వాక్యముల చేంబరుల 

మనసునందుం బుట్టునట్లు చేయుట “న్యాయ” 

మనిసీంయ కొనును. పర్వతము అగ్ని- మంత 

మని పరులను ఒప్పించూటకు ఈ (క్రింది మైదు 

వాక్యములను ఉపయోగించెదరు: - 

౧ పర్వతము అగ్ని మంతము (పతిజ్ఞ) 

౨ ధూమవత్వముచే (హేతువు) 

౨ వదియీది ధూమవంతమో అ 

* యదియది అన్నీ మంతేము, 

వంటయింటిలోను వలె (ఉచాతారణము 

3 కణం ఇ 
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రో అట్లే యిద్ది * ' | 

౫ కాళ్ళను పర్వత మన్ని మంక్మ్(నిగమునము) 

ఇందు ముద్గటిది' ప్ర పృతిజ్ఞి. . బ్రిందీవివయము 

ప్ర తిపాద్ధింపయబడు నని యిది తేల్పును, వక్ష 
ww 

తాను స్థావింపంబో యెడి సిద్ధాంతమును ఇందు, 

మూపీకముగా ముందు చెప్పును. మొదటిది 

మైన (ప్రతిజ్ఞతో చివరదియగ్గు “నిగమనము” 

సరిపోవలెను. అట్టు కానియెడల నది ప్రతిజ్ఞా 

భంగమనిపించుకొనును. రెండవది హేతువు. 

ఈ వాక్యమునందు లింగము చెప్పబడును. 

లింగము హేతువు అనునవి సమానార్థకము 

లయినను వానియందు గౌంచ మర భేదము 

కలదు. లింగ మనంగా గుర్తు. ఇచ్చట 

"హేతువు అను పదమును సాధారణముగా 

లింగప్రతిపాదక వాక్యమన్న యర్థమునందు 
నుపయోగించెదరు. మశాండవది యుదాహ 

రణము. ఇందు లింగమునకును (ధూమమున 

కును సాధ్యమునకు ను (అగ్నికిని గల 
సంబంధము ( వ్యాప్యవ్యాపక భావము తెల్పి 

వ్యా ప్రిజ్ఞానము కలుగంలజేయును. ఇంతియ 

గాక చ్యాంవృజ్తూనమునకు( గారణమైన్ల యనే 

కోదాహరణములలో = నుండీ యొక్క డాని. 

జెప్పి వ్యా ప్రిజ్ఞానమును దృఢపజుచును. నాల్ల 

వది “ఉపనయము”ి. మూడవ వాక్యమందలి 

వ్యాపి జెల్లునని యిది 

తెల్చున్ను అయిదవది నిగమనము. క్షేనా 

యిచ్చటంగూాడః 

"౫ వాక్ష్వముల. నొక్క చోటంజేర్సి తీసినా 

నిగమనవోక్యము. ఈ పంచా 

(ఉపనయము)' .వయవాత్శక మైన అనుమాన 

ఫలితము. “ , 

చక్కల విచారించి చూ! 

వాక్యములలో మూడే ముఖ 

తెలియగలదు. “ ప్రతిజ్ఞా “ని, 

క్క_టియ్ కావున నాలుగు వా! 

నవి. వానిలోను *ఉపనయి” 

విశేపోపయోగక। 

కావున మిగిలినవి మూడు వ 

నై యాయికులు పంచావ 

అంగీకనించినను మోామాంస 

పేతూ దాహరణములను ము 

ములనే యొప్పుకొనిరి. వేదా 

d మూూడవయవములుగాని, చి 

యవములుగాని చాలు నని! 

ఉదాహరణోపనయముల 

పాస్చాత్యన్యాయశా(స్త్రృమునం 

మునకు నవయవములు మూ? 

అనుమానమునకు ముఖ్యా? 

మును గతించి చెప్పవలసీయు 

; మునే క్ 
లింగము 

గ రని యి! 

బడినది. లింగము మూండు | 

శ 66 అవయవాళశ్చ (త్రయ వ్వ 

దావారణరూ పా ఉఊ దా పహార్రణ్లో; 

పొవా నతు పంచ, ఆవయవ(కయే కోన 

రుపదర్శన 

న 

సంభ వేనాధికావర్లు 
(వేదాంతపరిఛాపూ కలక 

గగ " 
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(౧) ) అన్వయ న్యతి"కేకి, ఆ శేవల్గాన్వయి; 
(3) శేవలవ్యతిరేకి. అన్ని వ్యా_ీయు, 

వ్యతి శేకవ్యా_పీయు(గలది అన్వయ వ్యతిరేకి, 
హేతువునకు (ధూమమునకు) ను సాధ్యమున 
కును (అగ్ని కిని) గల వ్యాప్తి అన్నయ వ్యాపి 

వాని అభావములకుం గల్ల వ్యాస వ్యతిరేక 
వ్యాస ధూమ మున్న చోట నెల్ల యగ్ని 
యుండును, వంటయింటిలోవత ననునది 

అన్వయవ్యా ప్రీకిని, ఎచ్చట నగ్ని లేదో య 

చ్చట ధూమము లేదు, కొలనువలె నన్నది 

న్వతిరేకవా _దనీకిని ఉదాహరణములుుబ్రందలి 

రెండవ యుదావహారణములో, అగ్న్యభావ | 

మునకును, ధూమాభావమునకును వ్యా ల్స్ 

కలదు అన్వయవ్యా_ప్రీయందలి వ్యాప్యవ్యా | 

పక్రముఖు వ్యతిశేక వ్యా పీయందు మూరి 
వ్యాపక వ్యాష్యము లగును, 

లో ధూమము వ్యాష్యము, అగ్నీ వ్యాపకము. 

న్యతి"రేక వ్యాప్తిలో అగ్న ప్రభావము వ్యాప్య 

ము, థూమాభాొవము వ్యాపకము. డి 

యీ (పక్క పటమువలన స్పష్టపడలలదు. 

అఆ ఇ ఈ యను పెద్ద చతుహ్కోణము 

అగ్నికంకు నధిక వ్యా స్టీగల (ద్రవ్య మనుకొ 

నుండు. అంతకంకెంజిన్నది ఆక చట యను 

చతుష్కోణము అళ్నేని సూచించు (ప చేశ 

మనుకొనుండు. తన్నింటికంయకె. జిన్నదియగు 

అగజడ యను చతుహో్కోణము ధూమవ్యా 

వీని సూచించును మహానస యజ్జి జ్ఞ శాలాదు 

లందులోనివి, సూమమున్న పోటనెల్ల అగ్ని, 

" ౮౫5 

4) 

అన్వయవ్యా చీ | 

భావము 

చును, 

యృుండుటచే ఈ ఛతుషో_ణమునందుం గూడ 

అన్నివ్యా క్తి 'య్లున్న దనియే యోంఛవలెను. 

కావున ఆకచట ,యుశు చతుఫోణమ్లునుండి 

అగజడ ఛతుషోోణమును సేయంా మిగిలిన 

కజట యను గోముఖీ[ప బేశము (Gnomon) 
న 

9 ఇ ఇ ఈ 

ధూమా భావముళ్ట్యా 

క___ క చ 
యూ న్ ర్ 

3 ళ్ 
గ బె నో! 

త్రై అగ్ని భ్ 
ధూమము 

ధూమము లేనట్టియి) అగ్నియున్నట్టియు; 

తపాయాపిండాదులను జూ వును అన్ని 
యున్న. చోట నెల్ల ధూమ ముండునన్న 

న్యా _్లిని చెరుచునట్టి ఆచ్లేైంధన సంయోగ 

మను ఉపాధి యీ కజట యను (ప్రదేశము 
వలననే సూచిత మగును. అ*చఖి అను 

గోముఖ (పబేశము ధోమాభావము అణ్న్య్య 

కలీసియుండు స్థలమును సూచిం 

ఇది' విపవీ దృష్టాంత (ప్రదేశము; 
ఎచ్చట అగ్న్యభావమో అచ్చట ధూమా 

భావము అన్న వ్యతి నేకవ్యా సీని బోధించును. 
ఈ పటమునందు, నగ్ని (ప్రబేశమగు చతు 
ఫో్క_ణము (ఆకచట) ధూ మ(ప్ర చేశమోప చతు 

kh) 
శ 



f 

౧౮౪ | 
న ౯ 

బీ 

౯ 

అను మానము. 

[ia] 

ప్యో.ణము (ఆగజడ కంకెం బెద్దదిగాన అన్ని యన్ని పదార్థములకును అ 

వ్యాపక భునియు ధూమము, వ్యాప్యనోనియు, 

ధూవ్తూభావ " ॥ సూచక మైన అజ ఇ అను 

ప్ర దేశమ్లు, అన్న ్రభావినూ సూచకటైైన. అచఖఇ 

అను [పటేశముకంయె పెద్దది గనుక ధూమా 

భఛావము వ్యాపకమనియు అగ్న్య్య భావము 

వ్యాప్య మనియు స్పష్టీపడంగలదు. కావున 
నెచ్చబుచ్చట నగ్న ్యాభావ మో 

ధూమాభావము, కొలనువలె 

చీక వ్యా పికి నుదాహరణము, 

మున్న చోట నగ్నియుండును, ఇందు కుడా 

హరణము మవోనసము? ,అగ్న్యభావ 

మున్న చోట ధూమాభాన ముండును. అని 

అన్వయ వ్యతిశేకములచేం చెప్పునది “అన్య 

యవ్యతిశేకి లింగము (హేతువు శేవలా 

న్వయిలింగ మునందు భావరూపో దాహరణ మే 

యుండున్గు గాని వ్యతిరేకోదాహరణ ముం 

డదు. ఉదాహరణము: ఫటము అభిధేయము 

(వేర్కొనందగినది);('ప్రమేయళ్య మున్నందున, 

పటమువలె. ఇందు లింగము(హేతువు) (ప్రమే 
యత్య్వము' (పమేయత్వమెచ్చకెచ్చట నుండు 
నో లచ్చటచ్చట నభిభేయత్వముండును. , ఇం 

అచ్చటచట్స 

నన్నది వ్వతి 

ఇట్లు ధూమ 

దుకు దృష్టా ౦తముపట్టము, ఇందు(ప్రమేయత్య 

మున్నది, అభిధేయత్వ మున్నది. కాని దీనిక్తి 
వ్యతిరేకోదావారణ ముండదు. ఎందుకన 
LE fe న పళ శల ౯ నట్టి వ్యతిరేక వాక్యము ఎచ్చకెచ్చట అభి 

భయ తగముండదో యచ్చటచ్చట (పమే 

తత్వ ముండదు అనునది కావలెను. కానీ 

ప మేయత్వమును సామాన్య 
|) 

వాక్యమునకు నర్థము లేదు. 

మైన “యభిఛేయత్యము సర్వ 

' న్యమై యున్న ది. దానికి అః 

లేదు. “శేవల వ్యతిరేకి లి, 

వ్యతిరేక దృష్రాంతమే యుం! 
౬ 

యదృష్షాంత ముండదు. 
A) 

యితర (ద్రవ్యములకంకు 

వత ముండుటచే, ఇతర | 

నేది ఫేటు కాదో యది గం, 

జలమువలె, ఇది (యనంగాఖి 

(గంధవంతము కానిది "కా 

| బృథ్వి యితర (ద్రవ్య ములకం 

చ్చట నేది గంధవంతమో య 

ములకంకొ వేజానది యని 

రణము చెప్పుటకు వీలులేదు 

గంధవత్వము పృథి(్టయందుం 

లేదు. ఇందు పతుమునకు 

మునకు (ఇతర (ద్రవ్యములకం" 

భేదములేదు. అనంగా సమా 

వ్యతిరేక దృష్టా ంతములు" స 

పైని వర్తి ౦పంబడిన ము 

లలో అన్వయ వ్యతిరేకి* య 

ముఖ్యమైన దనియు, నిత్యవ్య 

నుపరౌకాగపడునది యనియు 

“శీవల వ్యతిరేకి” యనునవి ౮ 

-కలోనివి కావనియు చదువరు 
nf 



శ 

u 

ఇ గె ః న సం. ౨] ; అనుఖూనము co 
శి ఖి 

గలరు. మోమాంసకులును, చేదాంతులున్లు, 
వ్యతిరేశాను మానమును ఒప్పోకొనరు. వారు 
'అన్థాప త్తి యను అయిదవ (ప్రమాణమును 
ఒప్పుకొని వ్యతిరేకానుమానమును పాటింప 

శెరి. 

పరగతము అగ్ని మంత మన్న వాక్య 

మందు అగ్ని “సాధ్య” మనియు, పర్వతము 

“పత మనియయః జడువరు లెటుంగుదురు. 
"జీనియందు సాధ్య మున్నది లేనిది సంశయ 

ముగా నుండి చర్చింపంబడుచున్న దో యది 

“పయి మనంబడును" 

సాధ్యము (సా ధింప 

వలసిన అన్ని )ఇదివజ శే 

పతకము, నపక్నుము, 

విపతీము 

చేనియందునున్న దని నిశ్చయముగం జెలి 

యునోయది “'సపకము”. మహానసము (వంట 
యిల్లు ఇందుకు దృష్టాంతము. చేనియందు 

“సాధ్యము లేదని మనకు నిశ్చయముగా 

'జలియునో యది విపతేము. కొలను ఇందుకు 

నుదాహరణము, ఇందు సాధ్య మైన అగ్ని 

లేదని మన మెజు(గుదుము. 

హేతువు 'వాదమునం చుపయోగపడ 
వలయునన్న, నది "యో క్రింది యెదు నియ 

 మములకు లోబడి 

* యుండ వలయు ను, 

అప్పు డది_ స బ్ధైతు వనిపించుకొనును. లేని 

యెడల హే త్యాభాసములకుం గారణమగును. 

(౧) సౌ తు వు (లింగము) పథుమునందు 

సద్దేతువు 

నుండవ'లెనో! (౮) సపతమం దుండవలెను.. 

(కినిపమమునందుండలనాడద్. (క) అభాధిత 
విషయము? నుండవలయును, అనంగాందీనిని 

'విశంచోన హేతువుచే , + నిడి సేండిత్వముకాం 

గూడదు, (౫) అసత్స్ర తివక్ష ముగ నుండ 

వలెను. అనలా సాధ్యాభావమును స్టీం 

చెడు సమానబలముగల హేతువు ఉండం 
9 

గూడదు. ఇ + 

అన్వయవ్యతినేకి లింగమునందు సీయెదు 

నియమములును పొటింపంబడును. శీవలా 

న్వయి కేనల వ్యతి రేకములయందు వానిస్వభా 

వమునుబట్టి యొక్కొక నియమము తగ్గును. 

న్యాయబిందూననో గ్రంథచునందు మొదటి 
వమమూండు నియమములే యంగీక్రరింపంబడినవి. 

హై త్వాభాసములనంగా దుష్ట హేతువు 

లని యర్థము. వొదవివాదము, చేయునప్పుడు 

బాది(పతివాదు లొకిరిని 

నొకరు మోసపుచ్చు 

టకై యసత్యమువై న 'హేత్రువులను గల్పించి 

నిజమైన హేతువులవలెనే యుపయోగించె 

దరు. అట్టి ఘఫాతుదోవములను ఎటి6గి 

యున్న హాని (పతివాద్షియొక్క వాద ద్దార్చ ' 

హీత్యాభాసములు 

ల్యమును కనుగొనుటకు వీలులేదు. మన 

వాదమందును ఇట్టిదో షీములు 'రాకుండుటకు 
-బ్ |) వా త్వాభాసజ్ఞాన మావశ్యకము. 

హేశ్వాభాసము లైదు:- ౧ సవ్యభిచార 
ము, _౨ విరుద్దము, 3 సత్ప్ర)తివతుము ౪ 
అసిద్ధము ౫ చాధిలేము. | 



ఉంగోక౬. 

వలలు 

అనుమానము | 

శ్ 

దివిచే నుస్తువలీశారుండు అనై కాంతిక ' 

మన్నాడు: ఈ హేశ్వాభాసము, మూండు విధ 

యుల్తు; సాభారణవము" 
- సవ చారమా 
లి | అసాధారణము; అను 

సంహారి. సాధారణసవ్యభీచార మన౭బడు 

పర్యనానమదు పను సపకుదృహ్లాంత 

మందును, విపక్షదృ్భపూంతేవ్వాందును కాను 

పీంచును. సపక్షమం దుండుట (క్రమమేగాని 

విపకుమందును ఉండుటవలన ఈదోవము 

సంభవించినది. అనగా హేతువు సాధ్య 

మందును, సాధ్యాభావమందును ఉండును, 

ఇందుకు నుదా హరణముూ్: పర్వతము ధూమ 

వంతము ; అగ్ని వలన, అనెడి అనుమానము 

హేత్యాభాసము. ఎందుకు ? ఇందలి హేతువు | 

(లింగము) అగ్ని. ఇది మహానసోదుల 

వంటి ధూమమున్న చోలను, అయోగోలక 

మువంటి ధరామా భావమున్న చోట్లను కాను 
పీంచును. అనయా ధూమమున్న చోటను 

అగ్ని యుండును, ధూమము తేని చోటను! 

అగ్ని యుండును. కావున నిది తప్పు. అసా 

ధారణ మను దోవమునందు హేతువు సప 
కుమునందును కానరాదు, విపక్షమునంధ్లును 

గానరాదు. విపథ్లుమునందు. గానరాక పో 
వుట (క్రమమేగాని సపక్షమందును లేకపోవుట 
వలన ఈదోవము సంభవించును. ఉ. శబ్దము 

నిత్యము, శబ్బత్వమువలన, * ఇందు శరత 

) హేతువు. “'శబత్యిము శబ్బమా(త్రవృ త్తి 
నందన నిత్యముల యందు లేదు, అనిత్య 

ములయందులేదు, కావున ఈ 

తప్పు, సాధ్యముర డు చోట నుం 

అసాధారణ మని దీనిలకు౯ 

నిత్యుండు; మనువ్యుత్వము వ 

నిళృత్వముండుచోట మనుష్య 

గనుక. అనుపనంహారి దోషమ. 

దృష్టాంత ముండదు, వ్యతి" 

ముండదు. ఇందుచే నింట అన్న 

ముండదు, వ్యతిరేక వ్యా 

ఉ. సర్వము అనిత్యము ; 

వలన. _ ఇందలిపతము “సర 

అందు జ్ఞానవిషయ మైన సః 

మివిడియున్నందున సపక్లు వ 

ముగగాని మజియొక దృష్టా 

చుట యెట్లు! ఇందు సా 

యత్యం తాభావము అ్మపసిద్ధః 

సాథ్యాభావ వ్యాప్తమైన 
వ Wo 

పొరుద మనివేరు. ఉ ఫబము 
రు ది 

కత్వవ 
విభదము 

ఢ కృత కః 

బడుట హేతువు. కాని 0: 
యొక్క. యభావమైన . అనిత 
సము. కృతకత్యము అనిత్య 

తువుగాని నిత్యత్వమునకు. 

ప్రతిజ్ఞ కంకు విరుదమెనదిగా 
లా ధరా 

మని వేరు వచ్చెను. చెటు, 

జలమువలన్స అనునది యిందు. 
ఖీ 

ఒవొరణము. 
గాగ 

శరన " 
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రా మంటని సజల 1 
గా, ణి 

సాభ్యాభావమును సాధించునట్టి, వేళ్లు, 

హేతు .వెందుండునో (దానికీ సోత్స్రితిపత యని 

చేరు. ఉ.'శబము 
నత్సతి పతము ౧ 

నిత్యము ; (శావణత్వ 

(వినంబడుగుణ ముండుటవలన్గ, 

శబ్బత్వమువలె. శబ్దము అనిత్యము, కార్యత్య 
మువలను ఘటమువలె, ఇందు సాధ్యము 

నిత్యత్వము. దానియభావ మనిత్యత్వము. 

నిత్యత్వమును సాధించుట కొక హేతునును, 

తద భావమును (అనిత్యత్వమును) సాధించు 

టకు మటియొక హేాతువును చెప్పబడి యుం 
డుటచేత నిది సత్సతిపకు వునంబడు హే త్వా 

భొసము. 

మువలన 

ఇది నాలవ హే తా ఛభాసము. ఇది 

మూడు విధములు:అ శ్రయాసి సిద్ధము,స్వరూపా 

అన్యులు “ధు సలల ల 
ఢి సిద్ధము. ఉ. గగనార 

విందము సువాసనగలది. _అరవిందత్వమే 

సరోజూరవిందమువలె; , అనునది 

ఆ(శయా సిద్దమునకు నుదాహరణము, ఇందు 

గగనారవిందము (ఆకాళక్రములము) ఆశయ 

ము (పతము). ఇదియొచ్చటను లేద్గు. ఇచ్చట 

పశు, తాద చేద క ధర్మము గగనీయత్వము 

గాని అరవిందత్వవబ గాదు. ఇట్లసంభవమైన 

వస్తువును పతీమిగా. గై కొన్నందున ఈ 

యనుమానము తప్పు. కాంచనమయ పర్వత 

ము అన్నీ మంతము, ధూమమువల్గన; అన్నది 

యు నిందుకు " నింకొక 

పలన ; 

యసిదాహరణము, 

శం 

పత తావచ్చుదకధర్శము (కీచ్చట కం చన 

మయత్వము) పక్షమునందు లేకపోవుటయే 

'ంపాపోమరతణమ్లు. > స్వరూ సానిద్ధ మును 

హే తాాభ్గాస మునందు సేతువు ప్యశుమునం 

+ దుండదు. ఉ. కొలను అగ్నిమంతేము, ధూ 
మమువలన. ఇందు ధూమము హేతువు. 

కొలను పతుమ్ము. కొలనులో ధూవమముం 
డదు. కావున హేతువు తప్పు. కుంచేలు 

ఆవు, కొమ్మాలున్నందున, ఘటము పృథ్వి; 

పటత్వమువఅన అనునట్టి యుడాహరణము 

లిట్టివియే. ఉపాధి సహితమైన హేతువును 

ఉపాధి లేక్ళుండఃగ8 జెప్పుట వ్యాస్య త్వా 

సిద్దదోస.ము. ఉ. ఫర్వతము ధూమ వంతేము; 
అగ్ని మంతమగుటచే నన్నచొట *“అ్హ్రైంధన 

సంతోగాగ్ని” మంతమగుటభే నని యుండ 

వలెను. అట్లు ఆ స్ష్రంధన సంయోాగమును 

చెప్పినవాండు కాండు కావున దోవము. 

వంకొకగ యుదాహనణము. పర్వతము అగ్ని 

వుంతేము, కాంచనముయ ధథూనుమువలన, 

ఇది హిత్యాభాసము. ఎందుకన హేతువు 

ఉపా ధీస్టహితము. ధూనుము అగ్ని స్యాష్య 

ము కాని కాంచనమయ ధూమము మా 

“ కాంచన 

మయత్వ' మను నుపాధివే నది వేజయ్యె. ఈ 

పౌాత్యాభాసములో సాధ్యా(ప్రసిద్ధి; సాధనా 

(ప సిద్ది ఇ'త్యాదిభేదము లనేకములుు, కలవు. 

* ఏ హేతువ్రుయుక్క. సాధ్యాభావము వేటు 

బలవ త్తీర మైన ప్రమాణముచే నిశ్చిత మైనదో 

(త్రము అగ్ని వ్యాప్యము కాదు. 

oe . 
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యది బాధిత శ క్వాభానము. అగ్ని చల్లగ. 

నుండును, ద్రవత్వము 
వాధితము 

తము చల్ల (దనము) సాధ్యము. 

యభానము ఉప్పత్వము; దానిని స్పర్శమువేం 

(బ్రత్యవముగ నున మెటు(గుదుము. కావున 

నగ్ని చల్చనిది యున్నీమాటకు బాధ కలి 

చెను. పతమునందు నుండవలసిన సాధ్యము 

యొక్క. యభాము మొదలయినవి భాధిత 

మనంబడునని ముక్తావలికారుని మతము. 

పైని హేత్య్వాభాసములు నపీనమ తాను 

సారముగ న్యాయసిద్దాంత ముశకావలీకారుని 

a 

దాని 

ననుసరించి యీూయః 
ప కరణ సనుము 

_ బడినవి. గాతవు నూ 

'శ్రానుసారము హేత్వాభాసములు. న్నిగహ 

స్థానములలోనివియే యిని వర్తి ంపంబడినవి. 

అచ్చట హే తాగాభాసములు అయిదు చెప్పం 

బడినవి : (౧) సవ్యభిచార (౨) విరుద్ధ (3) 

ప్రకరణ సమ (౮) సాధ్యసమ (౫) అతీత 

కాలము లనంబడునవి, సవ్యభిచార నిమరుద్ధ 

ములను గుజీంచి యిదివజుకు. ఇెప్పియు 

ఏ సిద్ధాంతమును సాధింపవలయ్సునో 

దానినే హాతువుధం దీసికొనుట ప్రకరణనమ 

దోషము. 

న్నాము. ఎ 

శబ్దము ఆ నిత్యము 

నిత్యత్వము లేదు జనుక 
లౌ 

. “అనిత్య' మనగా “నిత్యత్వము లేనిది” 5 కా 
వుననిండు నొక్క_మాటయే భిన్న రూపము? 

వలన అనువో అనుష 

గ్ 

ఈ౫ీీ౮ 

చెప్పంబడి యున్నది. దీనిచే పా 

యిశులు _పెటీిషీయొ క్లిన్ సిపిల 
principii) అందురు, 

సా ధ్యమునకునై యాయ. 

సూడ 

ముగా ( 

సినదిగా) నున్న యెడల సాధ్య 
వచ్చును. 

/ 

సాధ్య సమము 

నీడ యొక ద్రవ్యము (పతి; 
దానికి చలన మున్న దిగనుక 

ఇచ్చట నీడ యొక (ద్రవ్య 

యెట్టు సిద్దాంతము కావలయు, 

దట నీడకు చలన మున్న దనిర 

కావలెను, నీడకు చలన ము; 
a 

yee 

అందజును ఒప్పుకొనునదికా౭ 

(ప్రకాశాభావము. వ[ద్రవ్యమ 

ప్రకాశమును అడ్లగించునొ 

యుక్క_ చలనమే నీడయొక 

కొందతిచే భ్రవింపంబడును. 

కాలమును లెక్క లోని 

చెప్పుల 

al కాలాతీతము స 

“కాలా a 

భాస మనయబడును. 

శబ్దము నిత్యము 

సంయోగజముగనుక, రంగు; 

ఇందు సీయంబడిన హేతు; 

ఫఘటదీపసంఊూూగమువలన 

రంగు మనకు గానవ చ్చు ఇ 
శా ట్ 

గ్త్ 

oa 
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ఆరంగు అంతకు: (ఘటదీపసంయోగమునకుగ |' కంబళ్లు కలవాండని ,యప్తార్థను చేసిన నది 
బూర్వఘుం జెను; తగ్గ్వాతంగూడ _నుండ్యునో. వాక ఛల, మగును, విశేమన్య కిని గుతించి 

అళ్లై ఢక్క-కు (నగారాకు దొండమునకు గ ప్పబడినో యర్భమున్లు జాతిసొ గుణించి చెప్పి 

సంయోగము గలిగినప్పుడు ధ్వని పుట్టు నట్టుగా బావించి యపార్థనసిచేయుట సామా 

చున్నది. "కావున నది మై యుదాహరణము న్య ఛలనమే, దా చాహ్నాణుండు "విద్వాం 

ననుసరించి అంతకుం బూర్వ ముండెననియు, | సుండు” అని యొక బావ్మాణుని గిజించి 
తర్వాత నుండుననియు, కావున నిత్యమనియు | చెప్పంగా, చొవ్మాణత్వముయొక్క యవ” 
జెప్పవలెను అని వాదియొక్క. తాత్పర్యను. | చేదకధర్మము విద్వత్తీయని చెప్పినట్లుగ 

కాని యిది కాలాతీత హేత్వాభాసము. | నర్భముగ్రహించి, విద్వాంసులుకాని _ఛాహ్మా 

ఎందుకన ఈరెండు సంయోగములును వేజు | ణులు లేరా? విద్వాంసులైన అబావ్మా 

వేటు, దీపఘటసంయోగ కాలమునన్గే రంగు | ణులు లేరా? యని వాదించుట సామాన్య 

జ్ఞానము జనించును. కాని ఢక్కాదండ 'ఛలమునకు నుదాహరణము, పదమునకు 

సంయాగకాలమున'నే శబ్దము పుట్టదు; సం శ క్యార్థము (గహింపక ల వ్యర్థము వికీవీత 

యోగమైన రెండవ తుణమునం బుట్టును. | మైనప్పుడు దాని నాచ్యార్థమును గాని, వా 
“ 

కావున రంగునకు, శబ్లమునకు సంయోగ చ్యార్థము వివటీత మైనప్పుడు లమ్యార్థమును 

జననమందు( బోలికలేదు. గాని (గహీంచుట జృసచారచ్చల మన(బడును. 

దీని తరువాత ఛలమను దోవమును ఇప్పి | “మంచె లరచుచున్నవి; అనగా మంచెమిోది 

నాడు. అదెటనిన. * | జనులు అరచుచున్నారు, అని,” “పాగాలు 
౧౧ 

అగ్థాంతేరము కల్పించుకొని వాదమును | పోవుచున్న వి, అనంగా పాగాపెట్టుకున్న వారు 
అడ్డగించుట ఛల మనుపించుకొనును. లది | పోవుచున్నారని యర్థము. ఇట్లర్ణ ముచేయక 

మరాండు విధములు. | మంచల్రే అరచుచున్న వనియు, పాధా తేనడుచు 
ఇలను i | | 

ఒకపదమున్రకు రెండ | చున్నవనియు అర్థము. చేసిన యెడల నీదో 

ధ్ధము రన్న పుడక క్షయొక్క. యు ద్లేశము పషము పట్టును. 

నకు భిన్నమైన యర్థమును[గ్రహి౦చుట గాక వాదవివాదమునందు మననై యాయికులు 

శఛలము, ఈ “పిల్ల వా(డు నవకంబళుండు ” ని(గహా స్థానములను “Fa చెప్పియు 

( ) శ నిగహస్లాన అన్న వాక్యము నందు సవకంబళుండుూ అన. ననా స్థానములు అ న్నారు [గన న్ 

గా (క్రొత్త త్తకంబళికల వా, డని వ రక + ములనగా (పతివాడి 

యుద్దేశము. ప్రతివాది ఆ పదమునకు తొమ్మిద్ధి | వాదమునందు న క్రిమము చేయం భా9రంభిం 
ఏ. 

ఇ గా 
? 
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అనుమానము * 

కా న. అ శ్రా శ 

చినప్పుడు, దానిని జూపి వానికి నగౌరవము' 

క్ట లుగ జేసి వాదములో 'నోతం, 

వాదమ్లును నోల్చి వేయుట. ఇట్ట? నిగహాళ్లి 

డోడనని 

ష్టం 
థ్ 

నము "లిరువది “రెండు చెప్పంబడియున్న వి. 
ళ్ ( 

వానిని "కెది కొదిగా వరి ౦ చెదను. 
ఠి © బ్ 

Ca 

సాధింపవలసీన సిద్దాంతము (ప్రతిజ్ఞ, దానిని 

'సాధింస్టలేక (పదివాది 
గా పృశిజ్ఞాహోని 

యొక్క... సిద్ధాంతమును 

అంగీకరించుట (పతిజ్ఞహాని, ఒకు మొదట 

ఈ |క్రిందివిధముగ తర్కించును, 

శబ్దము అనిత్యము 

అది ఇం[దియ గోచరముగన్టుక్న ఏది ఇ౦(దియగోవ 

౯ రమో యది అనిత్యము, ఫఘుటీము వలె 

శబ్దము ఇం దియ గోచరము ౯ 

కావున ఛబ్దము అనిత్య ము. 

(పతివాది వచ్చి ఘట త్వాది “జాతో ఇం(క్రియ 

గోచరమైనను' నిత్యము, అ క్షే శబ్బము ఇం(డ్రి 

యనగో చర మైనను నిత్య మేల కాగూడదు ? 

అని ఖండింపగా బదులుఛెప్ప లేక యిట్లనును. 

ఏది ఇం(దియగోచరమో యది. నిత్యము 

ఘటమువె 
శబ ముం దియ గోచరము 
ద 

ళా ర 
కావున శబ్దము నిత్యము 

ఇట్లు తేన స్వదృష్టోంత మైన ఘటమునందు 

ఫఘటత్యముయొక్క 

లతుణ మెప్పుకొని స్వసిద్ధాంతమును వదలు 

అన్య ద ఎ్రష్టాంతే మైన, 

కొన్న ౦దున నిడి [ప హాని. ్న 0 ని (ప్రతిజ్ఞా ని 

ఇట్లు “పథము, హేతున్రు, సాధ్యము ఈ 

మూటిలో దేనిని వదిలినను (పతిజ్ఞాహోసి 
కావచ్చును. ల 

ళో 

శ్ 

త౬౦ ళా 

| 

| (సువాసనగల 

“మొదట (పతిజ్ల 
" వ 

శబ్దము అనిత్యము 

కృత కత్వము (భేయలడ్డుటు వ 

అనినతోడశే, (పతిపకీ, శబ్దం 

కత్వములేదని యావ్నేవింపగ 

భఘుటి మేపక్షు మనుకొనుం 

సీదోవము (ప్రాప్తించును. ఇ" 
ములను విడుచుటనుగుతించి ₹ 

తాను సాధింపవలసీన 

న డు "గ 

౨ ప తిజూంతరము 9 

జ మూరు? 

జాంతేరము. 
ot 

పర్వతము అన్ని కలది 

సువాసన గల నల్లని ధూను వ 

ఇందు హెతును (భూవ 

నల్ల ని యను) 

వ్యర్థమని ఆశే పింపగా 

పర్వతము కృళ్ణ చందనయుత "మై 

* సువాసనగల నల్లని ధూమ ముం! 

అని చెప్పగా సీ దోవ 

“పర్వత మ; 

నది, ఇప్పుడు రుజువు జేసిన 

కృష్ణ చందనయుతమైన అన్నిక 

ప్రతిజ్ఞమారుటచే నిది (ప్రతిజ్ఞా 

(ప్రతిజ్ఞ కును, సూతువ్రనకు 

న్న ప 
వే ప్రతిజ్ఞా విరోధము ఎలో 

ee విరోధః 

(ద్రవ్యము ? గుణముకంెటీ చేటు ప 

రాపాొదికంకు చేు కాదు గాన 

గగ 
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~ 
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$ 

గ్ర ణ్ ణి 

ఈ యుదావారణమునందు, 

ములు గ్లుణము లే కావున, వొనికోం కొద వ్యము 
"వేటు కాదని చెప్పుట 

కాదు. 

త్న (ప్రతిజ్ఞ కు నక్లురాగా నది తన ప్రతిజ్ఞ 

కాదనుట, శబ్బము అని 
ర ప,తిజాసన్నాసము 
వ త్యమని రుజువు చేయ | 

లేక పోయినపుడు “ ఎవండన్నాండయా శబ 
999 9 తం Tie మనిత్యమని? ” అని తప్పించుకొనుట (ప్రతిజ్ఞా. ౭ నిభగకము 

సన్యాసము, 

అవిశేవహేతువునకు నడ్డు కభఖుగగా 

విశేవ హే తు వును 

(పతివాదించుట. 

శప మనిత్యము 

ఇ౦(దియగో-చరము గనుక 

౫ -హ్రీత్ర ంతేరము 

ఇందుమోద * కేవలము ఇం[దియ గోచ 

రత్వము వలననే యే పదార్థమును అనిత్వ్యము 

“సామాన్య” మనుపదార్థ మిం 

(ద్రియ. గోచరమైనను నిత్యమెం” అని యామ 

పమురాగా, “ఇంద్రియ గోచరము గనుకి 

అను హేతువునకు “సామాన్యత్వముగల ఇం 

[ద్రియ గోచరత్వము అని అర్థము చెప్పిన ఈ 

దోషము సిద్ధించును. 

మూల విషయమును విడిచి యన్యవిషయ 

కాజాలదు. 

ణి (ప్రసంగము 'దెచ్చుట 

౬ అర్థా ంతేగ ము 
యన్థాంతేరము, 

శబ్దము నిత్యము . 

అశ గృత్ర్వము వలన 

రూపా దిక 

(పతిజ్ఞకు "సాధకము. 

"అని చెప్పగా దీనిక్షిం బూర్యపతమ్ము వచ్చి 

హేతువు సరియైనది కాదని యాశే వింపగా, 

'గానిక్ సవళోధానమ్ము చెప్పుటికు వ్లూరుగా 

“ హూతుపధ్ధము గ్రని? ధోతువునకు “తుని” 

| (ప్రత్యయము తగిలియైన కృదంతేపదము, పద 

మనగా సుబ్ తిజంతము అని సంబంధములేని 

మాటలు చెప్పం దొడగ్గుట. 
? . 

అర్థములేని వర్గ (క్రమమును వాదము 

ర౬౧ శ 

నందు నుపయోాగించిన 

గ ఈ దోవమగును. 

సబము నిత్యము 
ట్. 

క చటతీపత్వమువలన 

అర్ధము కాని "వోక్యమును వాదమునందు 
© 

” నుపయోాగిం చుట. ~~ 

ర ఆవిజాతొరము 
ఇం థి దములో ”లువలేక 

కొరదటు, అక్థములేని పదమును; భిన్నార్థపద 

ములను, అర్థమూ కానట్టు త్వరగా గాని, 

మెల గాగాని యుచ్చరిం చెదరు. ల్లి సమయ 
ళా | 

మున, ఆమాటలూ మూడు సారులు ఉచ్చ 

రించినను, సభవారికిని (ప్రతివాదికిని అర్థము 

కాని యడల నవి నిగ హాస్థానము లగును. 

అన్ఫాయదొ" షమువలన ఒక శస్టిమునకును 

త్స ముటణటియొ క శబబు న 

౯ అపొగకములు యి 

ణి ఫభునూ సంబంధము లే 

కుండ నుచ్చరింపంబడు వాక్య మిటేది. నాద 

ముల్టో జయింపలేక యొకానొక? డ్ట్టు “స్ట 

తువును చెప్పును 2 అ 

* పది దానిమ్మపండ్లు, ఆటు అప్పచ్చులు ఖత 

పాత్ర” ఇత్యాది" అసర్నొధ వాక్యము. 
® 

©» 
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ల్ 
గి 

(సం, 9, 

౬ [2] 

చీనప్పుడు, దానిని జూపి వానికి నగారవము' 

కలుగజేసి వాదములో “నోతం థో జనని 

వాదమ్లును నోల్సి వేయ్నట. ఇట్ట" నిగ్రహస్థా 

నమ్ “లిరువది “రెండు చేప్పయుక్రియన్న వ. 
® 0 

వానిని "కొద్ది కొద్దిగా వరి ౦ వెదను. 
ల దు (0 <9 

సాధింపవలసిన సిద్ధాంథము (ప్రతిజ్ఞ దానిని 

(సాధింస్థలేక (ప్రదివాది 

యొక్క. సిద్ధాంతమును 

అంగీకరించుట (పతిజ్ఞాహాని. ఒకడు మొదట 

ఈ [క్రిందినిధముగ తర్కించును, 

శబ్దము అనిత్యము 

౧ ప్రతిజ్ఞాహాని 

అది ఇం[దియ గోచరమునన్టుక ఏది ఇం దియగోచ 

౧ రమో యది అనిత్యము, నుటీము వలె 

శబ్దము ఇంద్రియ గోచరము ౯ 

కావున శబ్దము అనిత్యము. 

(పతీవాది వచ్చి ఘటత్వాది “జాతో ఇంట్రైయ 

గోచరమైనను' నిత్యము: అశ్షే శబ్దము ఇం్రి 

యగో చరమైనను నిత్య మేల కాగూడదు ? 

అని ఖండింపగా బదులు ఛెప్పలేక్ష యిట్లనును, 

ఏది ఇం దియగోచరమో యది నిత్యము 

ఘటమువలె 
శబ్ద ముం దియ గోచరము 

Cal 

కావున శబ్దము నిత్యము ణి 

త్తు తన స్వదృష్టైంత మైన ఘటమునదు 

అన్య దృష్టాంత మైన ఘటత్య ముయొక 

లతుణ మెప్పుకొని స్వసిద్ధాంతేమును వదలు 

కొన్న ౦దున నిది |పతిజాహాోని, ్న 0 (ప డ్డ ని . 

ఇట్లు ,పకుము, హేతువు, సాధ్యము ఈ 

మూటిలో దేనిని వదిలినను (ప్రతిజ్ఞాహాని 
కావచ్చును. ల 

a 

గ గ్ రో౬ం9 లా 

J é 

| సువాసనగల నల్లని యను 
౧౧ 

మొదట (పతిజ్ల 
ey 

శబ్దము అనిత్యము 
' కృతకళ్యము గదేయయబడ్లుట) వలన 

అనినతోడశే, పతిపశీ, శబ్బమునందు కృత 

కత్వములేదని యాశ్నే వింపగా “ పోనిండు, 

ఘటి మేపకు మనుకొనుండుూ” అన్న-నో 

సీదోవము (ప్రా_ప్లించును. ఇళ్లు హేతుసాధ్య 
ములను విడుచుటనుగుతించి యొటుగునది, 

తాను సొ ధింపవలసిన సిద్ధాంతేమునకు 

నకు రాగా అందు 
9 

౨ ప్రతిజ్ఞాతరో కరు చేయుట (ప్రతి 
జ్ఞాంతరము. 

పర్వతము అన్ని కలది 

సువాసనగల నల్లని ధూమ ముండుటబే 

ఇందు హేతువు (ధూమము) యొక్క 

విశేషణము 

వ్యర్థమని ఆశే వింపగా 

పర్వతము కృష్ట చందనయుత మైన యనగ్ని కొలది 

౧ సువాసనగల నల్లని ధూమ ముండుటచే 

అని చెప్పగా సీ దోషము వచ్చెను, 

“పర్వత మగ్ని గలది అను 

నది, ఇప్పుడు రుజువు జేసినది “పర్వతము 

కృష్ణ చందనయుత మైన అన్ని కలదియని, బిట్లు 

ప్రతిజ్ఞ మారుటచే నిడి (పతిజ్ఞాంతరము. 

(పతిజ్ఞకును; హేతువ్రునకును విగోధ ము 

న్నప్పుడు (పతిజ్ఞా 
కి ప్రతిజ్ఞా విరోధము ఎ ర్మ 
Du విరోధమగును. ఉదా. 

(ద్రవ్యము గుణముకంెకే చేటు పదార్థము, 

రూపొదికంయి చేటు కాదు గాన 

గ 
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ఈ యుదాహరణమునందు, రూపాదిక 
ములు గ్లుణములే కానన, వానీకొం కె ద్రవ్యము 

వేజు కాదని చెప్పుట (పతిజ్ఞకు "సాధకము 

కాదు. 

తేన (ప్రతిజ్ఞకు నక్జురాగా నది తన ప్రతిజ్ఞ 

కాదనుట. శబ్దము అని 

త్యమని రుజువు చేయ 

తేక పోయినపుడు ఎవడన్నా డయా శు 

మనిత్యమని? ” అని తప్పీంచుకొనుట (ప్రతిజ్ఞా 

సన్యాసము, 

ళీ (వృతిజ్ఞాస న్యాసము 

అవిశేవహేతువునకు నడ్డు కఖుగగా 

విశేవ హేతువును 

(పతివాదించుట, 

శబ్ద మునిత న్టము 

ఇందియగోచరము గనుక 

స “ఫ్రీత్ర సంలేరము 

ఇందుమోద “ కేవలము ఇంద్రియ గోచ 

రత్వము వలననే యే పదార్థవపిను అనిత్యము 
కాంజూలదు. “సామాన్య మనుపదార్థ మ్ం 

(ద్రియ. గోచరమైనను నిత్యమె,” అని యాశ్నే 

సమురాగా, “ఇంద్రియ గోచరము గనుకి 

అను హేతువునకు “సామాన్యత్వముగల ఇం 

(ద్రియ గోచరత్వమొ అని అర్థమ్ము చెప్పిన ఈ 

దోషము సిద్ధించును. 

మూల విషయమును విడిచి యన్యవిషయ 

ి (ప్రసంగము. చెచ్చుట 

౬ అన్గాంకగకు యన్థాంతేరము, 

శబ్దము నిత్యము 

అచ్చెర్శత్వమువలన = 

" అని చెప్పగా దీనిక్షిం బూరరిపతేమ్ము వచ్చి 

హేతువు సరియైనది కాదని యాన్నేపింపగా; 

ఇానికి సమోభానమ్ము చెప్పుటికు మారుగా 

““ హేతుపద్ధము సని? ధోతువునకు' “తుని” 

| (ప్రత్యయము తగిలిమైన కృదంతపదము, పద 

మనగా సుబ్ తీజంతము అని సంబంధమేులేని 

మాటలు చెప్పు దొడగుట. 

అర్థములేని వర్ణ క్రమమును వాదము 

నందు నుపయోగించిన 
౭ నిగగక్షము 

థి ఈ దోషవుగును. 

శబ్దము నిత్యము 

క-చటతపత్వమువలన 

అర్ధము కాని "వాక్యమును వాదమునందు 
న! 

(ఇ నుపదూాగించుట, ఖు” 

రా ఆవిజా తారను 
ఇం థి దములో లువ లేక 

కొొరదటు అర్థములేని పదమును, భిన్నార్భపద 

ములను, అర్థమూ కానట్లు. త్వరగాగాని, 

మెంట్ల గాగాని యుచ్చరిం చెదరు. లట సమయ 

మున, ఆమాటలూ మూడు సారులు ఉచ్చ 

రించినను, సభవారికిని (ప్రతి వాదికిని అర్థము 

కాని యెడల నవి నిగ వాస్థానము అగును, 

అన్గాయదో మమువలన బే శష్టిమునకును 

శ మజియొక శబ్దము న 

నా అపొగకములు 

ఖ్ ఘను సంబంధము లే 

కుండ నుచ్చరింపంబడు వాక్య మిట్టది. వాద 

ములో జయింపలేక యొకానొకం డిట్టు హే 
స్ 

శ “పది దానిమ్మపండ్లు, ఆజు అప్పచ్చులు ఖితూ 

పాత్ర ఇత్యాది అస నర్వోధ వాక్యము. 

నం రజం శ తి 
|! 
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ఇవయనవిసర్యాసమువలనం గలిగెడి వచ 
నము త ్రావ్లకాలము. 

౧౧౦ అష్టా ప్పకాలము ౯ 

- | న్యాయమునకు "నై నటు 

అవీయన్సములున్నే వని చెప్పియున్నాము. వాని 

oe ళ్ 

క్రమము, ప్రతిజ్ఞ, హేతువు, ఉదాహరణము;+ 

ఉపనయము, నిగమనము. ఈ (కమముతప్పి 

నది తర్మువాత. తరువాత 

'జెప్పవలసినది మొదట చెప్పుటవలన ఈ 

దోషము కలుగును. ౧ 

"మొదట. 'జెప్పవలసిన 

స్యాయముయొ క్క. అయిదు అవయవ 

౧౧ న్య్యూసము ణి 6 

వీంపచెనేని. .ఈదో మము 
ళా 

పటు ను, 
లు 

ళ్ 

పెక్కు. హేతువులుగాని, సెక్కు ,ఉదా' 

హ్లారణములుగాని ఉన్న 

ఈ దోవ 
గ 

మగును. ఉదాహరణమనుు; 1 

౧౨ అధికము 

యడల 

పర్వతము అన్ని నుంతము 

ధూమ మున్నది గనుక 

నెలుతు గున్న ది గనుక 

కొలిమివలె 
ళా 

ళా 

చెప్పినది మరలంజెప్పుట పునరు క్షము (గీకి. 
° a 

వాది సభవారు వినచుండగం దన(ప్రశ్న 

౧౪ అననుభావణము 
| నను, (పతివాది బీదులు 

చెప్పనియెడల నది అననుభావణ వి[గహా 
' స్థాన ముండును " 

4 
త 
లొ 

Hye 

మనము చెప్పినదానిని (పతివాది అర్థము 

చేసికొన లేక 'పోయినథది యజ్ఞాన, మనెడు 
ళ్ 

నిగహసాన మగును, 
౧౫ అజ్ఞానము థి 

సభనారి యదుట 

మూడుసారులు చెప్పగాంగాడ  (పతివాది 

యర్థము చేసికొన(డేని యాతండోడిపోయి 

నటులే. యెంచవలను, 

బదులు చెప్ప లేక 

పోవుట. 

వేలు కార్య మున్నది, మరల వచ్చెద 

నని త ప్సీ ౦చుకొని 

పోవుట విషేపము, 

తనవాదమందు నొక దోవ మున్నదని 

౧౬ అప్ప తీభ 

, యొప్పుకొనుచు. (బతివాది వాదమందు:గూడ 

© 

రో=_౨ 

నాదోవమును ఆనోపించుట అనుజ్ఞ యనిపీం 

చు కొనును. “నీను 

దొంగవు అని (ప్రతి 

వాది ఆశ్నేపించిన యెడల, నేను దొంగను 

కాను అని రుజువుచేసి కొనుటకు మారుగ 

“సీవ్చకూడ దొంగవి యనుట యీదోష. 

మున కుదాహరణము, 

నిగహింపందగిన (ప్రసంగము వచ్చినప్పుడు 

వాదమునందు ని(గ 

పంపక యూరకుండు 

౧౮ అనుజ a 

౧ పర్యనుయో జోో 

ఫేక్షణము 

టు యీదో వము, 

నిగహస్థానము కానిదానిని నిగ్రహిం 

౨౦ నిరను యో జ్ల్యాను చుటనిర ను యోజ్యాను 

యోగము యోగము. 
nf 

ళో 
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"మొదట నొక సిద్దాంతమును అంగీకరించి | ' శబ్దము అనిత్యమ 0 ఇ 
1 నడుమే "దానిని వడలి కృత కిత్యమఘ వలన న (వేయబడినందున) ౪ 

౨౧ అపసీజాంతము ' గ , ఉుటయువల్నిః * | ‘ ౧ గి 

మార్పు కొనుట. ఒక 

(పతివాది సాంఖ్యుండుగా వాదించిన6 జివరవణజు 

కును సౌంఖ్యుండుగనే వాదింపవలెను; నడువు |౧ 

బౌొద్ధుండుగ వమూజీపోవుటకు వీలులేదు. ' 

ఇదివణుకే వరింపం 
మా. 

నిగ్రవాస్థా నములు గాక గాతమాఖా 

ర్యుడం “జూతులు అని 
జూతులు 

కొన్ని చెప్పియున్నా 

డు. జాతియనగా సిద్ధాంతమును పడంగొట్టు 

టకై (ప్రతివాదిచేయునట్టి పూర్గపకుము. ఇది 

దృష్టా ంతముమొక్క సాధర్మ్య వైదర్మ్శ్మ్య్యము 

లనుబట్టి యుండును, ఇట్టి జూతు లిరువదినా 

లుగు చెప్పబడినవి. వాని నన్నిటిని (గ్రంథ 

విస్తరభీతిచే నిచ్చట వివరించుటలేదు. ఉద్యా 

హరణార్థమై యొకటి రెంటిని? జూపుదును. 

ఉదాహరణముయొక్క. సాధ రమునుబట్టి 

సిద్దాంతము “చెప్ప బడిన 

"ప్పుడు మణీ యొక 

యుదావహారణముయొక్క. సాధర్మ స్చ్రమునుబట్టి 

పూర్వపతీముచేయుట “సాధర్మ్యసమముఅని 

పించుకొనును. ఎట్టన కా 

సాభర్మ్య నమజాతి 

“*చుాందు సొతముసూ తములు సవ థధ్యాయమాు, 
ళ్ళి * 

౧-వ అహ్నీకము, 
93 
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అను సిద్ధాంతమొనకుః భూర్వపడ్, మ్ 

క్రిందివిధమూనం జేసినయెడల నది సాభర్మ క 

సమజాతి, + 

శబ్దము నిత్యము ఇ శ 

రూపములేనందుే 

ఆకెళమువలె 
% 

ఫఘటమునకును శబ్బ్దమునకునుగల కృృతకత్వ 

ము (చేయబడుట) అను సమానధర్మము నను 

సరించి సిద్దాంతము ౫ చేయంబడినది. ఆకాశ 

మునకు శబ్బమునకుంగల “రూపము లేమి యను 

సమాన ధర్మము ననుసరించి పూర్వపతము 
i 

""చేయంబడినది. సిద్ధాంత పూర్వపతములు 

సమానములని సిద్ధాంతేమును ఖండించుటయే 

యిీాపూర్వపతుముయొక్కు- యు ద్దేశ ము, కాని 

రెండవ ' యుదాహారణమునందలి సాధర్మ § 

ము సరియెనదికాదు. ఇందు “రూపములేమి” 

నిత్యత్వమునకు సేతువును సీ య౭ంబ డినడి. 

కాని రూపములేని పదార్థములన్ని యు , నిత్య 

ములు కావు, బుద్ధిచి త్లాహం కా రాదిక ములు 

రూచేరహితములంటునను నిత్యములు కావు. 

కావున ఈ ఉదాహరణము తప్పు. 

ఉదాహరణముయుక్క_ _ వైధర్మ్య్యమును 
ఠి బటి సిదాంతము పప్ప 

ఎ ర్మ సమజాలీ కు థి శ 

ఎ కీ బడిన ప్పుడు, మజియొక 

యుదాహరణముయొక్కృ. వె వైధర్మ వ్రమును బట్టి 

ఇ ళో౬ క 
4) 
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a fr 

అనుమానము ౫ 

{ 

(నం. ర 

ff 

పూర్వపతమఃచేయుట్క మై వ ధర్మ గను మనిపిం 

చుకొన్నును, ఉదాహరణమ్లు ' prea త | 

శబ్దము 'అనికర్టీఘు ల " "ల 
fr 

జ్య సక కత్వమువంభ్ 

అనిత్యము కాని దెల్లను కృత కము కాడు! 

ఆధశాశమువలె 

అనుసిద్ధాంతేమునకు ,జూర్వఫతుము :--- 

భమ నిత్యము ° 
ది 

రూపము లేమి చే 

నిత్యము కాని వేవియు రూపములేనివి కావ్య 

ఘుటమువలె 

పూర్వపకు సిద్దాంతేములు "రెండును ఇట్లు 

ఉదాహరణమునకును శాధ్యుమ్గునకును గల | 

నై ధే స్ట్మును అనుసరించియున్న విగాన నిది 

వైధర్శ్మ సమము. ఇస్టే యితరజాతుల నెజు (6 

గవలసినది. [కట ల 

అనుమోనము 
(పాశ్యాత్య తర్క? "న్త్రము ననుసరించి) 

పాశ్చాత్యులు అనుమూానమును ఇన్ ఫర | 

జసు (Inference) తేక రీజనింగ్ (Reason- 

1౧g) . అన్గియెదరు. అనుమానమే పాశ్చాత్య 

తర్క శాస్ర్రుమునందలి (పథాన విషయము. 

(ప్రత్యతా ది (ప్రమాణము అందు వివరింప 

బడవు. అవి యితర సొ _స్త్రముల విషయము 

లని వారి తాత్సర్యము. 

పాశ్చాత్యనై యాయికుల  యభిపో)య 

(ప్రకారము అనుమానము రెండు విధములు ౪ 

(౧) న్యా _ప్షిసాధకానుమానము (Deductive 

కాను మొనమునందు వ్యాస్త్ 

(౨) వ్యా వ్రీిసాధ్యానుమవూ 

నము (Inducfite Repsoning). వ్యా వీసాధ 

సానక ముగా 

నుండీ సిద్ధాంతమును సాధించును. 

సాధనకు వ్యా ప్రియే సాధకము, 

Reasoning), 

సిదాంత 
థి 

ఎచ్చ కొచ్చట ధూమము కలదో అచ్చటచ్చట 

ఆగ్ని యుండును, 

ఈ పర్వతమున భూమ మున్నది, 
కావున ఈ పర్వతమున అగ్ని యున్నది, 

సెని ఉడాహరింపంబడినది వాస్తే సాధ 

కాను మానము. మొదటి వాక్యమునందలీ 

. వ్యాష్రియే యీ అనుమానమునకు సాధ 

కము) ముఖ్య హేతువు. ఇందు నధికవ్యా_ి 

గల వాక్యమునుండి యల్పవ్యా స్త్రిగల సిద్దాం 

తము సాధింపంబడినది. ఇందుకు మజియొక 

యుచాహరణము;- 

గగ 

మానవ్రులందటు మరణ మొంటబెదరు, 

ళి దేవదత్తుడు మానవుడు. 

కావున చేవదత్తుండు మరణ మొందును, 

ఇందు. మొదటిదైన న్యా_ప్రనాక్యము 

యొక్క. వైశాల్యము మిక్కిలి పెద్దది. అందు 

మానవు లందటిని గుజిరచియు. జెప్పంబడి 

యున్నది, మూడవదిమైన సిద్దాంత వాక్యము 

యొక్క. వై శాల్యము , చిన్నది, అందు నొక 

చేవదత్తుని గుతీంచియే చెప్పబడియున్నది. 

దేవదత్తుడు * మానవు లందటి లో నిమిడి 

యున్నాండు. కావున నిట్టి యనుమానమునం 

,దెప్పుడును "సిద్ధాంత వాక్యము” ముఖ్య సూతం 

| | వ. గ 



కి 

నం. ౨] పాశ్చాత్య తేర్యశ్నోప్రము ననుసరించీ 

గ, 

వాక్యమునకం మెం దక్కున వ్యా 

నుండును / త 

శ్ర 

వ్యాపి ప సాభ్యానుమాసము (Thductive 

Reasoning) నందు వ్యా వ్లీయే సాధ్యము? 

ననంగా సాధింపవలసిన విషయముగ నుండున్ను. 

వంటయింట్లో ఢూను మున్న ప్పుడెల్ప ను 

అగ్ని యుండుట మనము చూచుచున్నాము. 

అప్లై సీళ్ళ(ప్రాయి యొద్దను, కమ్మరి దుకాణ 

మందును, కంసలి దుకాణము నందును 

ధూమ మున్న ప్ప జెల్లను అగ్ని యుండుట 

కాననచ్చుచున్నది. ఇట్లు అనేక స్టలనులం 

దును ధూమమునకు అగ్నికీని గల సంబంధ 

మును చూచినందున, ఎచ్చకెచ్చట ధూ 
మము కలదో అచ్చటచ్చట అగ్ని యుండును 

అను వ్యా వ్రీజ్ఞాసము కలుగుచున్నది. ఇదియే 

వ్యాప్తి సాధ్యానుమవూనము. ఇందు సాధింప, 

బడిన సిద్ధాంతముయొక్క_ వ్యోప్హీ హేతు 
వాక్యముల వ్యా _ప్రకంచెను మించినదిగా 

నుండును. 'హేతు వాక్యములన్ని యు సిద్ధాంత 

నాక్యములలో నిమిడి యుండును, 

ఇట్లు వ్యా పీసాధకానుమానమునందు 

'హేతువునుబట్టి యల్ప 

వ్యా ప్రీగల సిహ్టాంతములను సాధిం చెదము. 

న్యా నాధ్యాను మాసమునందు నల్బ 

వ్యా _ప్రీగల హేతువులనుబట్టి యధికవ్యా ప్రీ 

గల్లినట్టియు; నాహేతువుల కన్ని టికిని సామా 

న్య మైనట్టియు సిద్ధాంతమును సాధ్ధిం చెదము. 

ఇదియే యీ శెంటికిని గల భవము. 
గస 

నధిక వ్యా్ర్గల గా 

న! 
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7 
+ వ్యా ప్రి సాధ కానుమూిన్నము 

" (Deductive reasoning} 

"జ యసుమ్వానమ మనసై య్యాయికుల 

యనునూగ్గము వంటిచే.. మేన యనున్లాన 

+ మందలి సిద్ధాంతేమునకు 'నిగమనముూ 

> 

అని 

చేరు, కావునం గొందజు దీనికి “నిగమినాను 
మాని మని వేరు పెట్టిరీ, | 

ఈ యనుమానము (త్రివాక్యాత్మకమై 

యుండును, “పదములు కలిసి వాక్యములగును, 

కావున అనుమానమును వివరించుటకు. బూ 

ర్వము పాశ్చాత్య తర్క శాశ్రుసిన్ధాంతాను 

సారముగా స్పదములణు గుణించి వాక్యములను 

గుటించి కొంత చెప్పవలసి యుండును. 

ఈ శాస్త్రమునందు మనకు నామపద 

ములా (విశేవ్యముల) తోడనే పనియుండును. 

ఆ ఇతర పదములతో 
పదములు (Terms) 

నంతీగాంబనియుండదు. 

నామపదములతో *సంబంధముగల యితర 

పదములను నామపదాంతర్లతములుగ నెంచి 

వాడుదురు, పదములను నై యాయికులు 

"పెక్కు భేరంగుల విభజించిరి. కాని "వాని 

నన్నింటితో మనకు. షబయోజనంబు చేదు. 

రూపమును బట్టి పదములు'భానపదములనియు 
(Positive Terms)అ'భెవ పదము(Negative 

Terms) లనియు రెండు తెగలుగా విభజంపం 

బడినవి. భావపడము ఒకానొక , గుణము 

(ధర్మము) కలదని సూచించును. అభావ 

పదము ఒకానొక గుణము (ధర్మమని) లేదని 

గ 



f 

ధ౦౬_౬. 
¢ 

గ ¢ 

< <p 

అనుమానము J (సం, తి 

(ల్ 

లాల మదతవతడాడంాళ టట జ నమతతాలాలు బలల. పజల తరం 

కెల్పును. సజీనము, శూనువము, మర్యాద, 
సద్దుణము,' సౌందర్యము మొద్దలగునపీ భావ 

పదములు. అజీవము?' అవ్లూానువము, అమ 

ర్యాద, ఖ్రసద్దుణము, అ సౌందర్యకు అనునవి 

అభావపదములు, (పతి భావ పదమునకును “ 

ముందు “అ కారము నుంచిన నది అభావ 

పద నుగును, “జలమే” ఛాశపదము, '“అజల 

ము ' అభావపదము. 

జలముకాని దంతయు ననియర్థము. “స్ర్రీలిం 

గము భావపదము. అ స్ర్రీలింగము అభావ 

పదము, “అత్రీలిగ మనంగా పుల్లింగము;: 

నపుంసక లింగము అని యర్థము, 

ఈ యభానపదముయొక్క విశేషము 

ఒకటి కలదు. బకపదమును, దానియభావ | 

పదమును కలివీనమెడల సీ పదము, లేజాతికి 

సంబంధించినపయా 3దాజూతియంతయు నీ 

శెండు పధ్దములలోనే యిమిడి యుండును, 

ఈశెంటిలో నిమడక మిగిలిపోయిన వేమియు 

నోజూతియం దుండవు. మనము సృష్టి వివ 
యమై మాొట్లాడుకొనుచు “జలము అనియొక 

పదార్థమును విడదీసిన యెడల, 

అనుపదముచేం జలముకేప్ప సృష్టియందుంగల 

పదార్థము లన్నియు 

“ఆఅజలము  అనంగా 

“బ్రజలముి 

, సూచింపంబడును, ఆ 

హోరపదార్థములను గుణించి మాట్లాడుకొ 
_ నుచు “జలముిను విడందీసినయెడల “అజలి 
పదము సీళ్లుతప్ప మిగిలిన యాహారపచాస్ట్ము 
లనన్నిటిని బోధించును. పంచభూతములనూ 
గుణించి *చ ర్చి ౦చు నడ అజలములనంయగా 

పృథ్వి. కేజస్సు, నాయువు, ఆశాశము అని 

యర్థ మగ్గును. 'కావుగ పదము, దానియ'భొ 

.వము కలిసీ వాదవిషయనే[త్రము నంతేను 

వ్యావీంచును, 

/ జాతివాచక పదముల విషయమై యొక 

విశేషము జ్ఞాపకముంచుకొనవలయును. మను 

ష్యుండు, చెట్టు, గట్టుగోవు మొదలయినవి జూతి 

వాచకములు, ఈపదములనుచ్చరించు నప్పుడు 

"రెండువిధములయిన యర్థములుస్సురించును. 

ఒకటి సం ఖ్యార్ల బోధకము (Denotativey 

ముజియొకటి ధర్మార్థ (గుణార్భ) బోధకము 

మానవుడు అనినతోడశే 

లోకమందలి మూనవులందజు అని యర్ద 

(Conotative). 

మగును. గోవు, పశువు అనినతోడనే లోకము 

నందుగల గోవులన్నియు. బశునులన్ని యు 

నని యర్థమగుచున్న ది. ఇదియే సంఖ్యాబోధ 

కార్థము. అశ్లే “మానవుడు అనిన తోడనే 

మానవుని గుణధర్మ ములు, ఏ గుణధర్మముల 

వలన మనము మనుష్యుని ఇతరపదార్భముల 

నుండి వేరుచేసి గ్పర్పింపగలమో యవన్ని యు 

స్ఫురించును. గోన అనినతోడనే చతువ్చు 

దత్యము, ం ద్విశృంగళ్యము మొదలయిన 

ధర్మములు జ్ఞాపకమునకు వచ్చును. ఇదె 

ధర్మార్థబోధకము. దీనినే మున వారు అవచ్చే 

దక మనియెదరు. . 

ఇట్లు జాతివాచక శబ్బములకుసం ఖ్యార్థ ము, 

ధ ర్యార్థము ల్తిని _రెండర్థిములు కలవు, ఈ రెంటికి 

గల సంబంధ మెట్టిది? సంఖ్య హెచ్చిన ధర్మము 

లి రోడ౬. ళా 
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తగ్గును. ధర్మము హెచ్చిన సంఖ్యతేగ్గును. మను 

ష్యుండు (ప్రీ, హిందుర్తీ అని మూడు పద 

ములుతీసికొందము. శ్రీపదముచే మనుష్యత్వ 

స్త్రత్వములను రెండు ధర శ్రములు సూ చింప 

బడుచున్నవి; కొంతసంఖ్యయు' సూచింప పంబడ్ధు. 

చున్నది. ఇందలి ధర్శ్మములకు హిందుత్వమను 

ధర్మమును కల్పు(డు. మనువ్యుత్వ, త్వా 

హిందుత్యములను ధర్మములు కలిసిన “షి 

దవూస్రీ యను జాతివాచకపద మగును, 

ఇట్లు స్రైసదము కంకి “హిందూ స్రీ” పదము 

సందు నొక ధర్మము 'సోెచ్చినది కాని సంఖ్య 

తగ్గినది. శ్రీల సంఖ్యకంకొ హిందూ స్త్రీల 

నం తేక్కు.వగదా?! అశే స్త్ర్రీపద మునందు. 

గల స్టోత్వ, మనుమ్యత్వ ధర్మములలోనుండి 

స్త్రీత్వ ధర్మమును తగ్గించుదము. మనువ్యత్వ ' 

ధర్మము మిగులును. ఆ ధర్మము గలవారు 

మనుమ్యులు. ఇట్లు ధర్మము"తగ్గినది, కాని 

స్ట్రలకంెటు మనుష్యుల 

(_స్త్రులును పురుషులును గలసిన మానవ కోటి) 

సంఖ్య “"హాచ్చును గదా, 

తర్క-శొ_స్త) "సంబంధమైన. యూ (క్రింది 

మూడు సూ(త్రములును సరంపరగా వచ్చుచు 

న్నవి. తర్కశా సము నభ్యసించు వారు 

ఈ సూత్రములను చక్కగ నెటు(గవలయును. 

అవి యెవ్వియనగా వం . 

(౧) రాముడు రాముండే (4 18 &). 

ఈ సూత్రమునికు ఏకార్భకన్మూ[త్రే మని వేళ్ళ 

సంఖ్య హాచ్చేనది. 

క క£..2 క న 

{Law of Identity). ఇది 'రాట్టి సూశత్రమని 

చదువరుల్లు పేంతపడ నక్కర లేద్గు. వాద 

ములో నుషణయోగీంపయ్టుడిన పదము అంతటను 
3 ఇర 

వకార్జ మునండే ' యుషోమోగింపవ అను, 

ఒకచోట పదమును ఒక యర్థముగందును 

మజీయొక్క_ చోట చేజర్థమునందును చాడం 

గూడదు. పదళ్లునకున్గిశ్చి తమైన యర్గ ముం 

డవలయును. వాది సౌక ర్యార్భము అర్ధమును 

మార్చుచుండం గూడదుం వాదము ప్రారంభ 

మగునపుడు రాముండనలా జాశథీరాము. 

డన్న యర్థ మేని, వాదమునం దంతటను ఆయ 

ర్ధమె యుండసలఖ్మును గాని, ఒకప్పుడు దాశ 

రధీ రాముడనియు, మజీయొకప్పుడు భరశు 

రాము(డనియు _ వేజొకసప్పుడు 

డనిదు నర్భమును (తిప్పంగూడదు. అట్లు చేసిన 

యెడల హే త్వాభాస్తమునకు: గారణమగును. 

తర్చుశా _స్త్రముయొక్క- యీ (పథమసూ 

(త్రమును చక్కూుగం గమనింపక పోవుటచేతనే 

లోకమునందు నిన్ని మతములును మతవాద 

ములును ఉద్భువించినవి. విష్ణువు సకల దేవతల 

కంకు (శేష్టుండు అని వాదమునక్తుం బౌరం 

భించునపుడు “విష్ణు ) స్యమునకు నరుడవాహ 

ను?డు, నాలుగు చేతులుగల వాడు, శంఖచక్ర 

బల రాము 

' ములుగలవాండు అనో యర్థము చెప్పెదరు. 

కాని పోగపోల “విష్ణు ' శబ్దము యొ క్క 

యోయర్థము మాటి దానికి “సిశాశార సర్వ 

.వ్యావియగు సృష్టికి సాొదికారణ మన్న యర్గము 

కల్పింపంబడును. ఇట్లు వా ది(ప త్రి వాదు లు 

4) 
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[సం. De 

వాదాంతర్లత మైన శబములయర్ల మును మార్పు | 
ళా ౧ మీ దు “ థి ళ్ 

చుండుటవలన నెన్నడును "అగ నట్టి వాదములు 
ర్ం ల 

కలుగుచున్నవి, , వ. 
(అ రాముడు మానవుడు. రాముడు 

మానవుండు కొ(డు, అన్నవి పరస్పరవిరుద్ధ , 

సిద్ధారీతేములు, ఈ రెండును స త్య ములు 

కాజూాలవు, ఒకటి సత్య మేని "రెండవది అస 

త్యమై యుండవలయును. రాముడు మొన 

వుండు అన్నమాట సత్యమేని లా ముండు 

మానవుడు కాడు అన్నమాట అసత్యము. 

అట్లే రాముడు మానవుండుకాండు అన్న 

మాటసత్య మేని రాముయగు భూనవుఃడు అన్న 

మాకు అసత్యము. ఈ నూ క్రమునకు పరస్ప 

రవైరుధ్య విమయిక సూత్రము (Law of 

Contradiction) అని జేరు. ణ్. 

(9) పైని ఫాపంబడిన్నప్రరస్సరవిరుద్ధ వాక్య 

ములు శెండును అసత్యములు కాజూలవుః 

అనంగా ఈ రెండును అసత్యములై మూడవ 

మాొటసత్యమగుటకు వీలులేదు. ఈ ెంటిలో 

నొకటి సత్యమై తీరవలయును, రెండ వది 

యసత్యమైై తీరవలయును. ఈ సూ[త్రమునకు 

తృతీయ పతె భావము (Law of excluded 

middle) అని చేరు. 

వాక్యములు : వాక్య భేది ములు 

(Propositions and their kinds) 

ఒక క్రియతో నన్వయించు పదసీము 
చాయమునకు వ్యాకరణ శా న్ర్రమునంద్ము 

వాక్య మని వేరు. న్యాయ శ్యాస్త్రమునందు 
ళా ళ్ 

ను వాక్యమున కీలక్షుణమే చెల్లును, కాని 

వ్యాకరణశాక్ర్రయునందలి యన్ని న్లాక్యము 

లతో నిచ్చట బని యుండదు, (ప్రార్థనార్గక 

ములతోడను, ఆశీరాద్యర్థకముల తోడను 

ఈశా స్త్రుమునకుం బని లేదు. స్వార్థకములు 

మాత్ర మూ గొ స్త్ర విషయములు. నొని 

యందైనను వర్తమానార్థకములే యుప 

ఊూగింపంబడును, ఇతరవాక్యములను సొ 

ర్ వర్తమారస్ధక ములుగా మా ర్చి యొ 

శాస్త్రమునందు నుపయోగిం చుకొనవచ్చున్ను 

ఈ శా_స్హ్రమునందు నుపయోగీంపంబడు 

వాక్యములు మూండు విధములు ; నిశ్చయా 

త్మకములు (Categorical), సా బీ తము లు 

(Hypothetical), వై కల్స్పికములు (Dig-. 
a" 

ne రోడు౮ా ల 
shia + 

inl Nin (| 5 
ఫి 

mens Ren 
sy 7 

junctive or Alternative). మాననవ్రులందణు 

ను చచ్చువారు, కొన్ని పు స్తకములుమంచివి 

కావు; చింతకొయ పుల్ల నిది, అనునవి .నిశ్చ 

యాత్మక వాక్యములు. వీనియందు కర్తను 

గుటించి చెప్పబడు విషయములు అగును 

కాదు అని నిశ్చయముగను,; స్పష్టముగను, 

ఖ-చితముగను చెప్పంబడియుండును. వర్షము 

రానియెడల నాటక మాడంబడును, పథ్యము 

చేసి నయెడల మందు గుణ మిచ్చును, అనునవి 

సావేశువాక్యములు. ఇందు కర్గను గుజించి 

చెప్పబడిన యంశము, వెణీయొక విషయ 

మును ఆశ్రయించి యుండును, నాటక మెప్పు 

డొడంబడును ? వర్షము రానియెడల. కావున 

వర్ష మురాకయుండుట నాటక మాడం(బడు 
లలో 
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పాశ్చాత్య తర్క శ్యాన్ర్రము ననుసరించి 

” 

అం౬గ్ 

క! Wy 

3 

' టకుంబూ ర్వావస్థ(c0ntition prior). , అతండ్లు 

థో 'టల్లోనై న నుండును, తేక యింటనై న 

నుండును అనునది వై కల్పిళవాక్యము. బందు, 

నిదమిళ్ణే మని యుండదు. అనేకపతములకు 

సీలుండును. ఈ వాక్యములన్నీయు న్యాయ i 

శా స్ట్రమునందు వాడంబడినను, ఈ శాస్తి 

సీన్దాంతములు బోధవేయుటకు నిశ్చయ వాక్య 

ములే వాల వీలుగ నుండును కావున నిశ్చ 

య వాక్యములను గుజించియే శా స్తుసిద్ధాం 

తీముల¢ 'జెప్పీన, జాలును, ఆ సిద్ధాంతములనే 

యితర వాక్యములకును అన్వయింప్య జేయ 

వచ్చును. , 

నిశ్చయ వాక్యవిభ జన 

(Analysis of the Categorical Propositions) _ | 

సాధారణముగా నాక్యమునందు రెండు 

సొమపదములును (విశేవ్యములును); (క్రియా 

పదమును ఉండును. నామపదములు కంటి 

లో నొకచానికి క్షర్యపదమనియు(ఏ00)660) 
'శండవడానికివిభేయ పదమనియు(Predicate), 

ఈ రెంటిని కలుపునది గనుక (క్రియాపదము 

నకు “సం యోజకపదము', (౮09114) అనియు. 

బేళ్లు, సంయోజకోప అగు 

ఛాతువుయొక్క చేరు చేరు రూపములుగా 

నుండును. “బేవదత్తుండు విద్యార్థి యగును” 

అను వాక్యమునందు “దేనదత్తుడు కర్శృ 

సదము, “విద్యార్థి విభేయపదము ; “అగును 

సంయోజక పదము. 

'మెప్పుడ్యును 

“మనుష్యులు, మరణ 

శీలురు అగుదురు.” అను న్వాక్యమునందు, 

“లజ 

“మనుష్యులు కర్త ర్రృషదము?' శమరణకీలురు” 

విశ్థేయేపడమ్సు, , “అగుదురు” సంయోజక 

"పదము. శమాబ్సిడిపండు పభ్యేకారిశ్లాదు.” 

అనుచాక్యమునందు “'మవూమిడిపండ్లు క ర్త 

పదము, “పథ్య కారి విథేయపదము, “కాదు 

సంయాజక పదము, కర్హృపదమునకును, 

నిభేయపదముస్శ్మకును గల సంబంధమును సం 

"ఊూజకపదము తెలుపును, ఈ సంబంధము, 

భావరూపముగ నుండవచ్చును, అభావరూప 

ముగ నుండవచ్చును. అగునన్న పుడు భావ 

రూపము. కాదు అన్న పుడు అభావరూపము. 

"తెలుగుభాషలో సౌధారణముగ భావరూప 

మైన సం యోజక్షపదము (క్రియాపదము), 

అభధ్యాహృతముగనుండును. అనగ లోవీంచఛి 

యులడున్ను. “దేవ దత్తుడువిద్యార్థి” యని 

యందుమే గాని, శీ చేవదత్తుండు విద్యార్థి 

అగును,” అనిచెప్పము, “మనుష్యులు మరణ 

నీలురు” అని అందుమే గాని “మరణశీలురు 

అగుదురు,” లేక “అయి యున్నారు” అని 

యనుటలేదు. కావున నిట్టియడల సంయో 

జకపదమ్లు లేదని భ9మపడ రాదః "అధ్యా 

హృతముగ నున్నదనియే యెంచవలేనా, . 

ఇట్లు తర్కశా_స్త్మమం్గ దుపయోాగింపం 

బడవలసిన వాక్యము (తిపదాత్మికముగ 

నుండుననియు, ఆ మూ:డుపదములలో ఇెండు 

నామేపదములుగను, ఒకటి [కియాఫదరూపక 

మైన సంయోజకపదముగను, నానుపదముల 

రెంటిలో, నొకటి కర్తృ పదమ్సుగనూ రెండనది 
౬] 
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విజేశుపదమ్మగోను ఉండవల యుననియు చదు 

వరులు చక్కగ (గ్రహించింస్పేందురు. మనము 

సామాన్యముగా వాడుకొన్లు ఫోక్యమేలన్నీ' 

యే నిట్టి రూపమును కలిగియుండ్థవు. . అయి 

నను మీన మట్టివాక్యములను, ఈరూాపములకు * 

సులభేముగమార్చుకొ నవచ్చును. “సూర్యుడు 

ప్రకాశించును” అను జామాగ్థ్య వాక్యమును; 

“సూర్యుండు (ప్రకాశవంతుడు” లేక, “నూ 

ర్యుడు (పకాళిం చువాండు” లేక “సూర్యుడు 

(ప్రకాశమాన ద్రవ్యము.” అనిమార్చిన యె 

డల, అర్థభేదము లేకుండ, కర్తృవిభేయ 

సంయోజక పదములుగల థైయాయిక వాక్య 

ము సెద్ధించుచున్న ది. “రాముండు రావణుని 

జంపను* అను వాక్యమును, “రాముడు, 

రావణసంహ_ర్త” అని మార్చవచ్చును. నేడా 

“రాముడు రావణుని _జంపినవాండు” అని 

యనవచ్చును. ఇందు “రాముడు కర్తృ 

పదము, “రావణుని జంపినవా(డు” విభేయ 

పద సమూహాము. అధ్యాహృతమైన'అగునుి 

అను (క్రియ సంయోజకపదము. ఇస్తే యితర 

వాక్యచుఖును బుద్ధికుశలత చే మ్యూర్చుకొన 

వలయును, ౯. ౯ 
ళ్ | 5. 

వాక్య ముల వ్యా 

(The quantity of propositions.) 

పాశ్చాత్య నైయాయికులు వాక్యము 

లను పల్లుతెరంగుల విభజించి యున్నోరు. 

Ea (వ్యా ఫ్రీ? పదము నున న్యాయశాస్త్ర ము నందు 

“యగ మునంటే యిచ్చటాడినను, ఆశా 
శ 

అందు మన (ప్రస్తుత (ప్రయోాజనమునకు రెండు 

విధములైన వోభాగములు మాత్ర నూనకశ్య 

కములు, ౯ 

క_ర్తపద ముయొక్క వ్యా ప్రినిబట్ట్ర వాక్య 

ములు సర్వ చేశీయము లు (Universal) అని 
గ్ 

యు,వక చేశీయములు (Particular) అనియు, 

ద్వివిధములు. వవాక్యమునందు క్ర్త్రపదము 

నకు, సంపూర్ణ వ్యా ప్రీ కలిగియుండునో, అన. 

గా కర్తృపదముచే, సూచింపంబడిన (ప్రతి 

పదార్థమునకును విణేయపదముల్ోో సంబంధ 

ము కలిగియుండునో యావాక్యమును సర్వ 

"దేశీయ వాక్యమందురు. కర్హృపదమున 

కును, విభేయపద మునకును, గల సంబంధము 

భావరూపముగ నుండవ చ్చును అభావ 

రూపముగ నుండవచ్చును, 

ఎచ్చ కొచ్చట ధూమ ముండునో అచ్చ 

టచ్చట అగ్ని యుండును, మానవు లంద 

టతును మరణళశీలురు, యదృళ్యం తన్నశ్యం, 

కనబడునది యంతయు నాశవంతేము; వకటక 

మును స_స్తనముకాదు, ఎచ్చజుచ్చట జల 

ముండునో యచ్చటచ్చట నన్నియుండదు, 

శ్ర నుం . 

రతిం ల 

దలి యర్భమ్మనకును ఈశ్యాన్రమందలి యర్థముసకును 

కొం ఇన కాయా భేదము 

కలదు. ఇచ్చటను అచ్చటన్ను వ్యాప్యమనగా వ్యాప 

కలదియీకాని మనశా న్ర్రమునంద్స వ్యాపకముయొక_ 

వాపీ వ్యాష్యమునందున్న దని చెప్పుదురు, పాశ్చాత్య 

న్యాయా న్ర్రనుందు వ్యాప్యమునళు పూ_ర్రిగవ్య్యాప్పీ 

గలదనియు భ్యాపక మునకు ఫూ్రిగవ్యాప్లి "లేదనియు 

చెప్పెదరు. 

(shades of meaning) 

a 
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ట్ 

అనినవాక్యము లన్నియు సర్వ చేశిక్షములు, 
ఇందలి *ప్రతివాక్యమ్మునం దోను, కర పద 

నుంతేయు వ్యా _్తీం జెంది యున్న ది, కర్త 

పదముచే సూచితమైన (పతి పదార్థమును, 

విభేయ పదార్థ ముతో 

యున్న ది. 

సంబంధము క లని 

చివర శెండు వాక్యములం దు 

కర్గృవిభేయపదములకు గల సంబంధము 

అభావరూపమైంనది. 

లందలి క_ర్హృపదమునకు గల వ్యా అభావ 

రూప మయినది, 

కావున, నావాక్యము 

మిగిలిన వాక్యములోని 

వ్యాపి ఛొనరూపము గలది. 

కరు పదమునకు అన్ని, అందజు మొద 

లైన సర్భనామములను జేర్సినందునలన, 

గొ 

సార్వ చేశీయత్వము (ప్రా ప్లీంచు చున్నదని,,. 
చదువరు లూహీంచియే యుందురు. (పతి 

ముద లై న యితరపదములును, ఉపయోగింప 

వచ్చును. “అందటు' అను “పదము కొన్ని 
యెడల నిపరీతొర్థము నీయ వచ్చును. " 

అందటు మనుష్యులు పండితులు గారు, 

అను వాక్యముసర్వ చేశీయము గాదు. ఈవా 

క్యమునకు మనుష్యులందణజును అపండితులని 

యర్థము కాదు; కోొంధతు మనుష్యులు అపం 

డీతులని యస్థము. "కావున *“అందజు పదము 

జూచినంత మూత్ర మున (భ్రమపడి సర్వ దేశీయ 

వాక్యమన్ని తలంప్రాదు. వాక్యముయొక్క 

తాత్సర్యమును గమనించి. భూడవలయును. 

కొొన్నియెడల అందటు, (పతి మొదలైన పద 

ములు లేకయే సర్వ చేశీ యహాక్యము సిద్ధింప 

ఇ తోం 

1 

'నచ్చును. శరీరములు న్థాశవంతేములు; లేక శరీ 

రము * నాశవంతేము, అన్న చో ౩ శర్రీరముల 
శం? 

| నషయపే.. నోశవంతముబనియు,” పకీక్సి రెక్క... 

లున్న వన్న చో, "నన్ని పముపేక్షు 'రెక్ట్హలున్న 

౩) వనియు నర్గము. 

వక్ష చేశమునకు 

ననగా కొంతణ్లాగముకకు మా(త్రము _విభే 

యపదముతో సంబంధము కలిగి యున్నట్లు 

వవాక్యముసందు వర్శింపంబడి యు ౦డు నో 

యావాక్యమునకు 

కర్తృ పదముయొక్క 

వక చేశనీయవా క్యము 

చేరు, 

ఇందు కొర్తృప్రదమునకుం బూర్జ వ్యా కీ లేదు, 

వక'దేశవా ప్రీ మా(త్రేము గలదు. అగ్ని యున్న 
కొన్నిచోట్ల ధూమ ముండును, కొందు 

మానవులు (గుడ్డివారు, కొన్ని వృతుములకు 

పువ్వు లుండును ఉెందబు తలు (గంథ 

ములను (వ్రాసిరి, అగ్నియున్న కొన్ని చోట్ల 

ఫొగయుండదు, అనునవి వక చే శీయ వా క 

ములు, కొందటు అనుపదముబే సీవాక్యము 

లకు వక బేశీయత్వము (పా_పీంచినదీ, చాల, 

ఎక్కువ తక్కువ, మిక్కిలి, ముద లై నపద 

మ్యులచేతంగూడ సీయర్థ మే సిద్ధించును. నెక్కు 

జనులు విద్య నెజటుంగర్పు; అను వా ర్య ము 

కూడ చే క దేశీయ వాక్యమే. 

వక బేశీయత్వమునకుంగారణము. క్రర్తృపదాం 

తంగ్లేతము'లై న పదార్థములలో నెన్ని టికి విభే 

'యపదముతో సంబంధము కలదో ఈ వాక్య 

మువలన స్పష్టముగీ తెలియదు. 

(Particular proposition) అని 

అనిశ్స్చయమే 

ఫర్హృృపద 
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మునం్గదు నూత పదార్ధము లిమిడియ్సున్న " 

వనుకొన్లుండు. వానిలో నాకో డ్రవ్యమునకు 

మాకత్రమ్లు విభేయ పదములో ‘ సంబరధవబ" 

కలిగీ యుండి తొంబదితొమ్మిది ఆస దార్భము 

లతో సంబంధము లేకున్నను, తేక తొంబది 

తొమ్మిది పచార్థములతో సంబంధము కలిగి 

“యుండి ఒక ద్రవ్యములతో మ్య్మ్లోతము సంబం 

థ్ము “లేకున్నను, నది నక ే లీయసంబంధ మే 

యనంబడును. ఇంకొక విశేషమాం గలదు. 

ఇట్టి యనిశ్చయ స్థితిలో ఒకప్పుడు నూణు పదా 

ర్భములు కరాడ, విధేయాంతర్షతంబులై యుం 

డనోపు. కాని యది యనిశ్సిళమైనందున నున 

కుందెలియదు. నూటికి న్తూజు పదార్థములు 

విభేయపదాంతీర్షతంబులై యున్న వని నిశ్చయ 

జ్ఞానము కలిగినప్పుడు అవాక్యము సర్వే 

నీయ మే యగును. అట్టి, నిశ్చయ జ్ఞానము 

లేక, నూటికి నూటుండిన నుండవచ్చును "లేక 

పోయిన లేకపోవచ్చును అన్న అనిశ్చయజ్ఞాన 
ళా oy 

మున్నంతవజకు నావాక్య మేక చేశీయమే 
యగును. 

= ఎనాక్యనుల న్వరాసము _ 

[0006 Quality of propositions) 

వాక్యముయొక్క_ రూపమును బట్టిమరల 

వాక్యములను 'ఛావరాపములు( Affirmative) 

అనియు, అభా వరా ప ము లు(Negative’ 

అనియు రెండువిధములుగా , నై యాయికులు 

విభజించిరి. భావరాపవాక్యమునందు విధే 

య పద సంబంధమైన గుణభర్మములు కరప 
| ' 

Oo /. 1 / 
Thy, We tye జ Er ,, 

ర౭9 ళా 

దమునక్షు నారోవింప(బడును. ఇందు మూలక 
ముగ క ర్హృవిభీయుపదయులు క లు సంబ డీ 

(1 గ్ 
వానికి నెక భౌవము (అనగా సామానాధికర 

ణ్యము) సాధింపంబడును. అభావతూాప వాక్య 

; మునందు, విధేయపద. సంబంధమైన గుణధ ల్ a 
ర్మములు కర్తృ పదమునకు నిపేధింపంబడును. 

ఇందుమూలకముగా విభేయపదమును కర్త 

పదమును విడదీయ(బడును. మానవు లందజు 

మరణళీలురు, ఎక్కడెక్కడ ధూ మ మో 

యక్కడక్కడ అన్ని ఉండును, అనునవి భావ 

వాక్యములు. ఇందలి ముదటివాక్యమునందు 

మరణళీలురకుగల మరణమును ధర్మము 

నూనవులకు | విధింపంబడినది. మరణశీలుర 

నర్గము మానవవర్లముకంజు పెద్దది. వృత, 

ములు, (క్రిములు కీటకములు మొదలై నవన్ని 

మరణళీలములు. వాని సామాన్యధర్మము వర 

ణము. అట్టి ధర్మము మానవజాతికి ఈ వాక్య 

వకునందు విధింపంబడినది. కొందటు జనులు 

కోపముగల వారు అనునది భావవాక్యము, 

ఇందు విభేయపదమైన 'కోపముగలవారి 

యొక్క ధర్మము కోపము; కర్తృపదమైన 

కొందటుజనులకు ఈ కోపము ఈ వాక్యము 

నందు విధింపంబడినది 

“ మనుజులు చేవతలు , కారు.’ అనునది 

అభావవాక్యము. ఇందు విశేయపదము చేవ 

తలు. నారి ధర్మము బేవత్వము. ఈ వాక్య 

మునం దట్టి చేవత్వము క_ర్భ్భపదమైన మను . 

ష్యులకు నిపే.ధింపంటడినది. “శకాన్ని జంతు 
nf 
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నులు జలచరములు కాని అను వాక్యము 

నందు, ఇల చరత ధర్మము కొన్ని జంతువు 
లకు నిషేధింపంబడినది, కావున నది అభావ 

వాక్యము, అభావ వాక్యము సాధారణముగా 

తేలుయగునందు అగు ధాతువ్రయొక్కం వ్యతిరేక 

రూసపములచే సూచింపంబడును. 

వాక్య ములకు నామకరణము 

ఇట్లు నై యాయికులచే వాక్యములు కర్శృ 

| పద వ్యా క్రి ననుసరించి సర్వే జేశీయ,, వక్ష 

చేకీయముఖని ' రౌండు విధములుగను వాక్య 
nn"? 

రూపమును? బట్టి, , భొవాభావమేలని రండు 

విధముబుగను? ము త్తమువిపేద స్శోల్లు బీధ 

ములుగ విభజింపంబడిన వి. ఈ సాల్లును, 

7? 

నాని యుదావారణములును, వానికి బాళ్చా 

త్యులు పెట్టిన గ్య రలునరీ, తెలుంగసగు ర్తుల్లును 

ఈ (క్రింద. జూపంబడినవి, 

చేరు ఉదా హరణము ఇంగ్లీషు గుర్తు | తెలుప గుర్ల 

1. సర్వ'చేశీయ ఛావ  |1. అన్ని శరీరములు నాశ ) 
. వాక్యము ,  వంతేములు. 3 సం యు ॥| 

2. సర్వ చేశీయ అభావ ౨. శరీరము అెవ్వియు ” _ 
వాక్యము శాళ్యతములు కావు. న్ ఎ 

8. ఏక చేశీయభావ కి. కొన్ని శరీరములు _ | 
వాక్యము సూలములు. ౧ ర 

4. వక బేశీయ అభావ 4. కొన్నో శరీరములు గా 
వాక్యము స్థూలములు కావు. 0 ర్స 

తర్క శాస్త) మంతయు సీ నాలుగు వాక్య 
ముల ' _చర్చతో నిండి యుండును కనుక 

ష్య నున జేళపు వైయాయికుల. సంప్రదాయాను 

సొరముగా సీ చా క్యములకు సుదావారకిము లీయనల 

యునన్న ఈ (క్రింది రీతిన నీయవచ్చును. 409) ఎక్కు ' 
డెక్క_డ ధూమ ముండునో అక్కు. డక్కడ నగ్ని | 

యుండును, ఇది య (గ) వాక్యము. (౨) ఎక్కు 

డేక్కడ జల ముంధ్రునో అక్క డక్కడ అగ్ని 

యుండదు. ఇది ఈ (ఓ) వాక్యము, (8) అన్నియున్న 

కొన్ని చోట్ల ధూను ముండును. ఇది ల (1) ) వోక్యము, 

(ర) అగ్నియున్న కొన్ని చోట్ల భూము ముండదు, ఇది 

వ (0) వాక్యము." ల 

శ్ 
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తీర్క_శా_స్ఫోము నఖ్యసించువారు మొదట 

న్ వాక్యముల చేళ్గును, ఉచదాహరణములును, 

ఈ వాక్యముల స్వభావములును చక్కగ 

| నెటుంగపలయును. అటు లెజింగినంగాని 

' తరణశా స్తాము చక్కగ బోధపడం జూలీదు. 

ఈ నాలుగు వాక్యములు పొడుగు వేళ్లు! "లేప 

"కేప నుచ్చరించుట కష్టము గనుక పాశ్చా 

ఏ (4) ఈ (1) 

ఇ (Db (0) వాక్యములని వేళ్లు పెట్టిరి. 

క్యులు ఫీనిక్షి క్రమముగ, 
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© A. 

అనుమానము ౫? లే (సం. 
f 

కరణము చేలీమి. య్ వాక్ట్యమనిన .సర( 

-జేశీయ, శాన , వాక్యమనియ్ల ర చాక్యమనిన 

సర్వ చ్రేశీయ 1 బభాన శాక్యన్లునమే, లో వాక్య, 

మనిన శ వకజేశీయ భావవ్యాక్యమనియు, 

న వాక్యమనిన వక జేశీయ అభావ వాక్య 

మనియు నెజుంగవలెను. ఇంక ముందు; 

సాధారణముగా నీ గీ ర్తులే యుపయోగింపం 
బడును. కావున చదువరు లీ గుర్తులను జ్ఞాపక 
ముంచుకొన వలెను. \ 

(పతి వాక్యమందును క_ర్పృపదమును 

విభేయ పదమును ఉండును గనుక, వానికి 

గుర్తుగా, (క్రమముగ కో, వీ * యను నత్షర 

ములు పెట్టుకొనిన మేడల ఈ నాలుగు 

వాక్యములకును ఈ (క్రింది నాలుగు ఉదాహార 

ణము లేర్చడుచున్న వి. 0" 

వాక్యము ఉదొహారణము 

య ఇ అన్ని కాలు ప 

ర వశాయు నీ కాదు. 

ల కొన్ని కాలు ఫ్ర 

వ . కొన్ని కాలు వీ కావు, 
వాక్ష్యవ్ద మునందు పదములకు (ల వ్యాది 

(The distribution of terms ina proposition.) 

వేని నాలుగు విధములగు వాక్యమీలు 

వర్తి ౦ప(బడినవి. (ప్రతివాక్యమునందును 1 క్ట రృ 

* క ర్హృపదమునకు (క? అనియు. విధేయపదము 
నకు “ఏ” అనియు హస స్వ్యములుగ పే పేళ్లు ె ట్టుటక్టు మా 

రుగా (కా) “వీ అని దీర ములు గుర్తలు పెట్టుటకు: 
గారణము దీర్దామరముఖికు ప్రక్యయాదులు పెట్ట 
యుచ్చరించుటకు వీలుగ ఉండుటయే. (క్ల అ 
అనుటకంోటు (కా? ళు అనుటి సుకరము, 

. ఫదమును, విభేయపదమును ఉండుననియు. 

చెప్పబడినది. ఈ పడ్డములలో నేయేసదము 

లకు నయ్. 'వాక్యమునందు వ్యా ప్రీకలదో 

యేయేవాక్యమునందు వ్యా _వ్లీలేదో మనము 

ఛక్క గం గనుంగొన వలెను. ఎందుకనగా, 

అనుమాన వ్యాపారమంతయు(1he process 

ననుసరించియే 

యుండును. ఒకానొక పదముచే సూచింప 

బడు జాతియందు (వర్షమునందు,1 a class) 

నిమిడియున్న పదార్థ ముల నన్ని టినిగుజించి 

యున్గావాక్యమునందు(జెప్పంబడి యుండిన-చో 

నా పదమునకు వ్యా ప్టీగల దందురు. ఒకా 

నొక పదముచే బోధింపంబడు జూతియందుం 

of inference) ఈ వ్యా ఫి 

. గల కొన్ని పదార్గములను గుటించి మాత్ర 
థి 

ము వాక్యమునందు. 'జెప్పంబడి యున్న యెడ 

లను, లేక అన్ని పదార్థములను గుజించి 

స్పష్టముగం జెప్పంబడక స యుండిన యెడలను 

ఆపదమునకు వ్యా ప్రీ చేదందురు. వ్యాపి 

ఛావరూప్తముగ నుండవచ్చును ; అభావరూప 
ముగ నుండవచ్చును. వ్యా _ప్లీశబ్ద ముయొక్క... 

ఈ 'యర్థమును మన్గ్ససునందు. జక్కగ నుంచు 
కొని మన్ల మిక నాలుణూ విధములైన న వాక్య 

ములను వేటు వేటు బరీఖీంతము, 

“యి వాక్యమందు ననగా సర్వ జేశీయ 
భి వవాక్యమునందు క్ర _ర్తభ్రపదమునకు మూ 

(తము, వ్యాప్తీ గలదు; విభేయపదమునకు 

వ్యాప్తి ప్తి లేదు, “అన్ని కాలు సీ” యన్న 

, వాక్యమునలన “కా? లన్ని యు బ్ర బ్రాశ్ 
లక 

ం . ళో౭ర *' 
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సం, _౨.] పాశ్చాత్య తర్కశ్యాస్త్రుము ననుసరించి ౧౦౭౫ ' 
— న గి 

నిమిడి యున్ననని యర్థము స్పష్టపడుచు,| మున్న చోట నెల్ల పచ్చికన్తైల నిప్పుం 
న్నది. శాని “పీ లన్ని టిధసటించి మనకు | డును అన్న 'వాక్యముసకు నుదాహర 

నేమియు స్పష్టముగ బోధపడుట లేదు. 

కొన్ని “పిలు మాత్రము, “కా లలోనిమిడి 

యున్నట్లు మన మూహింప వచ్చును, కాని 

మిగిలిన “పీ లు, “కౌ లలో నిమిడి యున్న 

చో, నుతి వేనిలో నిమిడి యున్నవో, చెప్పం 

జాలము, ఒకప్పుడు “వీ లన్నియు కాలలో 

నిమిడి యుండవచ్చును ; ఒకప్పు డిమిడి యుం 

డక పోవచ్చును. “ధూమ మున్న చోట నెల్ల 

అగ్ని యుండును” అనునది య వాక్యము. 

ఇందు ధూమమునకు వ్యాసో పీ గలదు; 

అగ్నికి వ్యా క్రీ వీ లేదు. భూమ 'మున్న చోట 

దాం 

నెల్ల, అగ్ని యుండునే గాని, అగ్నియున్న 

చోటగెల్ల ధూమ ముండదు. ఇట్లు కర్తృ 

పదమునకు వ్యా స్తిగలదు ; విభేయ పదము 

నకు లేదు. ధూవుమున్న చోటనెల్ల పచ్చి 

కటల నిషుండును అనునది య వాక్యమే 

ఇందు ధూమము క_ర్తృపదము.- పచ్చికప్టైల 

నిప్పు విధభేయసదము. ఈ వాక్యమునందు, 

"చెండు పదములకును వ్యా _ప్టీగలదు, ఇట్లు 

య వాక్యమునందు” విభేయపదమునకు ఒక 

ప్పుడు వ్యా ఫీ యుండును ; ఒకప్పుడు" న్యా న్స్ 

యుండదు ; కర్హృృషదమునకు మాత్ర మెల్ల 

ప్పుడును వ్యాస్ గలదు. ఈ సంగతియీ 

సీ క్రింది వృత్తములచే బోధింపవచ్చున్లు. 

ఒకటవ వృ త్తమున౦దు కా వీలు 

పూర్తిగ జేకీభవించియున్న వి, " ఇది, 'ధూమ 
న 

% 

ణము. రెండవ వృ త్తమునందు కౌ యంత 

యు వీలో నొకభాగముగా నిమిడియున్న ది, 

మిగిలిన ఏ యంతయు 6కు ఇెలుపల నున్నది. 

ఆవెలుపలనున్న కీ నగుణతించి మనమేమియు 

నెజటుంగము.. ఇది “భూమ మున్న -సోట 

నెల్ల నగ్ని యుండును అన్న చాక్యమునకు 

నుదాహరణము, 

“రి వాక్యమును; అనయా, సర్వ బేశీ 

త్రము 1్న.వ వ 
0 

"య అభావవాక్యమునందు క_ర్త్భు పదము 

నకును విభధేయపదమునకును వ్యా గలదు, 

66వ్రక్రాయునూీ పి కాదు” అనువాక్యమునందు 

కా లన్నియు, వీ లనుండి వేజుచేయిటలో వీ 

లన్నియు 'కాల నుండి వేజు చేయబడిన ఇట్లు 

రెంటికిని అభావరూపవ్యా ప్రి సిద్ధి ౦" ను, 

“పతులు స_స్హనములు కాన్రు” 

మునందు, ఏపక్షీయు 

స్ఫురించుటయే గాక, వస, స్తన ప్రాణియు పశ్నీ 

కాదన్న యర్థముకూడ స్ఫురించుచున్న ది. 

జఖిట్టుగాక, కొన్ని స్వ్సస్తన. ప్రాణులు పష 
(౧ షన 

లయిన యొడల చేహహీయు సృ్సస్తనము కాకుం 
గ 

లన్న వాక్య 

స_స్హనము కాదని 

త 

కరో 
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డుట్కసంభవింపేనేరద్యు - “మనుష్య లెవ్వరును | 
చేవతలు శారు అనగానే ' జేవతం లేవ్వరును 

ళా 
PEs 

మనుష్యులు "కారని యర్థము స్ఫురించును. 

కోవున పై నాక్షగ్టమునందు' మనువ్వ (కర్తం 

పదమునకును, “వేవతి (విభేయ) పదము! 

నకును వ్యా క్రికలదని యర్థము. ఈయర్థమునే 

(కింది రెండు వృత్తి తములవలన్లం జూపవచ్చును. 

అ 
వేటు వేజుగ నున్న "యో రెండు వృ త్ర 

ముల వలన కా యంతయు వీక్రు "వెలుపల 

౧ " గావవృత్తమ ౧ 

వ వాక్యమున్గందు అనగా వక ేశీయ 
అభావ వాక్యమునందు కర పదమునకు 

వ్యా పీలేదు ; విభేయ పదమునకు వ్యా 

కలదు. (కొన్ని కాలు చీకావు” ఇచ్చట 
కారు వ్యాప్తి లేకపోవుట స్పష్టము, ఫీలన్నిం 

యు చెప్పంబడినకొన్ని * రకాలకు వెలుపల 
ళ్ 

నున్నధనియు, వీ యంతయు కాకు వెలుపల 
౧౯ "| అక ¢ నున్న దనియు, అర్థమ్యు స్ఫురించుచన్న ది, 

ల వోక్యమునందు, అనగా, వఏక'చేశ్లీయ 
భావవాక్యమునందు కర్హ్భపదమునకు గాని 

విధేయపదమునకు గానివ్యా ప్రిలేదు. “కొన్ని 
లు విీయను వాక్యమునందు "౯ కున్వా_పి 

లేదనుట స . దను స్పష్టము ర్స లన్నియు కొన్ని 

కాలలో నిమిడియున్నట్లుగాని, కొన్ని వి ట్ర 
(A) 

కొన్ని కాలలో నిమిడియున్న ట్లుగాని యగ 
లు థి 

ము స్పష్టముగా లేనందున) వీకుం గూడ 
వ్యా_స్టీలేదనుట స్పష్టము. “కొన్ని పయులు 

చక్క-నివి అను నాకము ఈ (క్రింది యొకటన 
వృత్తమునందు వివరింపంబడినది. “కగొందటు 

అ | మానవులు హిందువులు అను వాక్యము 
రెండవ వృ త్తేమునందు వివరింపంబడినది, 

ల 2-వవృ త్తు” 

నున్నవని యీవాక్యమున__ కర్థమును జేయ 

వలయును. అట్టుచేయక కొన్ని పిలు వూ 

(త్రము కొన్ని కా లకు వేలుపల నున్నవని 

యు, మతికొన్ని వీ ల్రు కొన్ని “కాలలో 

చేకీభవించినవనియు నర్గము(జేసిన యెడల, 
మూల వాక్యము యొక్క 'తోత్సర్యముమాతి 

nf 

r 

ల tra ౯ 



పాశ్చాత్య తర్క-శ్వావ్రము రాం౭ ౭ ననుస రించి 

"పోవును, “కొందు మానవులు తెలివిగల |" 

నారు. శారు,” అనగ “తెలోవి గలవారు అను 

వర్గమంతయు వాక్యమందు జెప్పంబడిన వొం,' 
దజణు నూానవులకు _వెలిగా నున్నదని యి 
9 

ఇట్లు 'తేలిన తాత్సర్య మేమన: సర్వ చేశీ 

య వాక్యములందు క_ర్త్భపదమునకు "వ్యా ప్రి 

గలదు; ఏక దేశీయ వాక్యమునందు క_ర్భృపడ 

మునకు వ్యా ్ లీలేదు; భావ వాక్యమునందు 

విభేయపదమునకు వ్యా్లీలేదు; 

వాక్యమునందు విభేయపదమునకు వ్యాప్తి 

కలదు, | 

వాక్యముల కుల విరోధము, 

(Opposition of propositions) 

సమాన కర్షృపదమును సమాన విభేయ 
పదమును గల య, ఈల, వ, లను నాలుగు 

వాక్యములకుం గలా పరస్పర సంబంధమునకుం 
బాశ్చాత్య తార్కి_కులు వాక్యవిరోధ మని 

చేరు"పెట్టిరి, వాక్య్టస్థులకు( గల యా సంబం 

ధమును తెలిసికొనుటవలన, ఒక వాక్యము 

(య సత్యమగునేని, లేక యసత్యవుగునేని, 

ఆకే ర్హ్భ పదమును, ఆవిధేయపదమును గల 

యితర. (ర ల,వ,) వాక్యములు సత్యముల 
ఈం 

అభావ. 

॥ ఈ౭౭ క 

మగ్గును, కావున శువాకర్టేమునందు క ర్త 

పద్దమునక వ్య నిలేదు ; విధేయాపధ ధ్రము నకు 

స్వా “కలదు. ోయోర్థన్ను ఈ కింది వృత్త 

ముల 'వలఖ స్పష్టపడ(గలదు. ॥ 

గన, లేక, అసత్యములగునా యన్న జ్ఞ'నము 

కలుగును, 

మానవ్రులండీటు ముర్గోణా ధీనులు , (య) 
మానవు లెవ్వరును శురణాధీనులు కారు (ర 
కొందు మానన్రలు' మ రాధీ నూలు (ల) 
తొందణ' మా నన్రలు నురణాధీనులు కారు (వ 

ఇవి నాలుగునుఖ ఏక క_ర్ష్యృ పదమును, వక 
విభేయ పదమును గల వాక్యములు, పనిలో 

నన్ని యు సత్యముల్బుగగాని, అన్ని యు అసత్య 

ములుగ గాని ఉండుటకు పీలువేదుగదా ? 

“ మాననులందటు మరణాధీనులు” (య) అను" 

వాక్యము సత్యమేని “మానవ, 'లెద్వరును 

మర్జణాధీనులు, కారు, (ర) అను. వాక్యమును, 

' కొండటు మానవులు మర్గణాధథీనులు కారు? 

(వ్ర అను వాక్యమును, అసత్యముై తీరవల 

యును, 

* నాక్యములక్టు నాలుగు విధములయిన 

వై రముకలదని తార్కిఃకుల యభిప్రాయము, 

అవి యెవ్వీ యనిన; 
శి 



ళ్ గ 

ళ్ € “ 

'౧౦౭౮ “అను మానము ౫ (సం, _౨. 
న! ళ్ 

క గ ల గా 
షెగీ 

వాక్య వై వె శములలో నిది (ప్రబలమైనది. ' ee న వాక్యములకుగల నె రమునకీ 

దీనిని ప్రబల వై వెర మనవచ్చును. + * ఇట్టి పర | వేరు ఎెట్టబడినేదీ? కించి దై పరముగఖ వాక్య 
ల న్ సర 3 వె రము) య్, ఈ" ' 3 wa రు ములు “రెండును, సత్య 

ఇ పరస్పర వైరము వాక్యములక్షును,, రల, వ్ ములు కావచ్చును. (Contediction) వే (Sub-Coutrarioty) 
wo _ వాక్యములకునుగలదు. . a కాని రెండును అసత్య 

4 అనగోయి సత్య మేని, న అసత్యము. య "మేలు కాజాలవు, ఒకంటి అసత్య "మేని, రెండ 

* అసత్య మేని వ సత్యము. అహ్లే వ సత్య మేని వది సత్యమై వీరవలయును. *కొందజు మాన 

య అసత్యము, న అసత్యమేని య సత్యము, | వులు పండితులూ (ల), “కొందజు మాసవులు 

ఇన్లు ర, ల, వాక్యముల గుజింఛి యెజుం | పండితులు కారు (వ) అను "రెండు వాక్యము 

.గునది, అన౭గా పరస్పర వైరముగల | లును సత్యములు కావచ్చును. కాని యిందు 

చెండు వాక్యములును సత్యములు కానేరవు. నొకటి యసత్యమయిన యడల, రెండవది 

అట్లే రెండును అసత్యమ్ముల్కుకా నేరవు, ఒకటి సత్యమయి తీరవలయును. శెండును అస 

సత్యము, రెండవది అసత్యము అయి | త్యము లగుటకు వీలులేదు, 

తీరవలయును. ౧ య వైరము ర 

ఇది సాభారణవై రము. యర వాక్య 

ముల కిట వైరము కలదూూ య వాక్యము 

సత్య మేని; ర వాక్యము 

అసళ్యము. ర సత్య | 

మేని య అసత్యము. 

"అనగా "రెండును సత్యములు కా(జాలవు, 

కాని 'ెండును అసత్యములు కావచ్చును. 

మానవ్రలందజు పండితులు (య); మానవు 

'అవ్వరును పండితులు కారు. (ర) అను యా ల” కించిై (రము వ 

శెండు వాక్యములును “అసత్యములే. వీనిలో 

నొకటి సత్య మేని రెండవది యసత్యమై తీర 

౨ రము 

(Contrariety) 

ఇది పేరుకు మూత్రము వైరము; నిజ 

మయిన వైరముకాదు, 
ఏ. ం అభాసవైరము a వలయును. కాని యొకటి యసత్యణేని Sub : it | యల లకును, రచన 

శైైండవది సత్యమై తీరవలయును అన్న నియ, (Sub - alternation) లకును ఇట్టి, సం౦బం 
ళ్ * మములేద, ధము కలదు. "య సత్య మేని, ల సత్యము; 

r Ma 

ఆ . ఈోరెం ళా 

a 
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సం. ౨7] పాశ్చాత్య తర్కగామ్ర్రము ననుసరించి ౧౦౬౭౯” 
ర్న 

న న! 

ల జ చాయా 18 = PY GN లి అనజమలులది జాల ఎన్ 

కాని అ _సత్యమేని, లం సత్యమో కాద్దో చెప్పు "విని వినరింపండ్నిన 
టకు ఏీల్రులేదు. ఆవే లను గుళ్లించి 

యెతుంగునది. యుర్క్మల్కన వోక్యములకుం ' 

+ 

"నిరముల స్వభాన 

మును" చక్కగా బరిశీలించితిమేని,ఒక వాక్య 

యుయొక్క=' సత్య త్వాసశ్యశ్వమొలయబ్ల్య్టి = యి . 

తీర వాక్యముల యొక్క “సత్య త్వాసత్యోత్వ 

ము లీ (క్రింది రీతిగా నూహింపవచ్చున్ని తేట 

ఖే ఇళ్లు 
గల 'బైనిచూపంబడిన నాలుగు విధముల 

యిన వైరము లీప్రక్మపుటలోని చతుర్భుజ ము 
వలన స్తషపడలోలవు, ఖై వ్ర పడంగలదు. 

9 p 

"ee * | 

సత్యము య ర | అ వ, 

ర 'సత్యనుగు నేన్స త్యము సత్యము అసళ్యము సత్యము 

4 9 
ఠి నత్యమగు నేని 'నంళయాస్పదము అసత్యము శ సత్యము సంశయాస్థదము 

శ 

న 'సత్యమగు నేని సత్యము సంశయాస్పదము | సంళయాస్పదను 'నళ్యేము 

క! 

ఇ త 

అనత్యను యు ర | ల న 

* 

య అసళ్యమేని అసత్యము 'సంళయాన్పదము 'సంశీయాోస్సద ము | సత్యము 

| 

ఇ 
గ అనక్యయేని 'సంళభయాస్పదము అసత్యము సత్యేయు | నంశయాస్నదము ' 

శ న! 

ఎ అసత్యమీని | " అసత్యము సత్యము "* అసత్యము త్యము 
* Pp శ > శి 

జ అసత్యమేని | సత్యము అసత్యము సత్యము ఇ అసత్యము 

వాశ్యువిసర్యయాయు: సాయాదనుమాూనము 

(Tmrmediate Inference) , 

మూలార్థము 

శా 
ఇ 

సడకుండ నొక విధమైన 

వాక్యమును మితి యొక విధమయిన వాక్య 

ర౭౯ా 
ళు 

ముగా మార్చుట వాక్యవిపర్యయ మనంబ 

డున. దీనినే (ప్రాచీననై యాయికులు సామా 

దనుమాన మనిరి. కానీ నిజముగా. 

వమెడల నిది యనుమానము'కొ'నేక్వాదు, ఇందు 

జూచిన 

“ 



f ( గి 

'౧౦౮ా౦ “అను మా నము ' [నం. తిం 

a — - (1 దా న 

వలన సూర్వము” తెలిస్గిన దానికంటె నూత " పదపరివ ర్లనము( జేయునెడ సీ క్రింది సూత్ర 

నజ్ఞాన మేవియు. గలుగదని; . అ న్వా"చీ న | ముఖను గమనిరిజ వలయును. 
Ge © ౯౬ శ్ 

నె  యాంయకుల “యభిప్రాయము. వాక్యములను గ. 
ర ee - 

మూలార్భము చైడీకుండ నూరు ముఖ్య పద్ద 

తులు శేండు ౧-ట్వి పదపరివ ర్హనము, _౨-ది 

రూపపీరివర్తనము. = 
f 

ణ్ 

౧. మ్యూలనాక్యము యొక్కయు, సాధిత 

వాక్యము యొక్కయు తాప మొకటిగా 

[ నుండవలెను, మూలవాక్య్యము భావరూప 

మగునేని సాధితవాక్యముంగూడ ఛావరూప 

వనాల వాక్యమునంవలి ¥ _ర్ఫృపదమును ముగనే యుండవలయును. మూల వాక్య 

విభేయపద ముగను)విభేయపద మును క ర _ర్భృప | మభావమాపముగనుండునేని,సాధిత వాక్యము. 
దముగనుః మార్చి గసాడనభావరూపముగ చే యుండవలయును, 

౧. పదపరివ రృనము. 
+ మూల వాక్యము నం 9 మూలవాక్యమునందు వ్యా! న్స్. 'జెం (Conversion) ) 

దలి యసగ్థమును చెడో. | బని షదము సాధితవాక్యమునందు వ్యా స్టీం 
గొట్టకుండ నూతన వాక్యమును . గొధించుట జెందలహాడదు 

పదపరీవ రన మనంబడును. “మానవు లెవ్వ 

రును దేవతలు కారు అను (ర) వాక్యము 

లోని కర్తృ పదము విధేయపదముగను, నిభే 
యపదమును క రృృపదముగనుమార్చి' చేవత 
లెవ్వరును మానవులుకారు (ర) అను [కొత్త 

వాక్యమును సాధింపవచ్చు థ్లు, కాని వాక్యము ౧ 

లన్నియు, నింతసులభముగా పదపరివర్తన సాధింపగలము. వ వా క్యు మును ౦డి 

'మును పొందవు. “మానవులందటు సచేతన | యేవాక్యమును సాధించుటకు ఏలులేదు, 
(పాణులు - (ర) అన్న వాక్యమునంద్గలి పద 

ములన్లు పరివర్తించిన యెడల సచేతన ప్రాణు 

లందజును మానన్ఫలు” అను విపరీ తార్థము 

ఈ సూ[తముల ననుసరించి పదపరివ గ్గ 

- నము చేసితి మేని, 

యు వాక్యమునుండి అ వాక్యమును; 

ర వాక్యమ్లునుండి ర వాక్యమును, 

అ వాక్యమునుండి ల వాక్యమును; 

మూల వాక్యము భావరూపమేని; 

దానిని అభ్గావరూపముధమార్పుటయు, అభా 

. వరూపమేని భావరూ 
నిచ్చు వాక్యము సిద్ధించుచున్న ది. ర్రందుకు( = న. వము గ నూర్చుటయు 

గారణ మేమి? మొదటివాక్యమునందు విభే రూపజరివర్తన మనివిం 
యపదమునకు వ్యాప్తి లేదు నూతన వోళ్య | చుకొనును, ఈ మార్పులు చేయునప్పుడు 
మునం దా పదము క ర్హ్భృపదమై వ్యా _పీ(జెం, మూల చాక్యముయొక యర్థము చెడకుండ 

+ దినది "కావున నిట్టి విపరతార్థము నిచ్చెను. నుండవలయును' “రాముడు “సత్యనంధుండు 
r ళాల the 



+ క 
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గ! 

అం౮ాది ' 
? 

ఖః 
+ 

ఖా శ 

'అను వాక్యమునకు మాపపరిన ర్లనము కల్సింఫ, 

వలయున్గ. ఈ వాకగమునందీ “అగును 
అను భావరూపక సంయోజకసదో మొకటి 

(Copula) అభ్యాహృతముగ నున్నదని చదు 

వరు లెజింగియే యున్నారు. ఈ'భావరూషకసం 
థి 

యాజకపద మును, అభావరూపముగ మార్చ 

వలెను. అ స్వే విధేయపదమైన “సత్యనంధుండూ 

అను దానిని “అసత్యసంధు లిడన్న యభావ'" 

రూపముగ మూ ర 

ళ్ 

నలయు ను. ఇట్లు 

“రాముడు ' సత్యసంధుండు అను భావరూప 

వాక్యమునకు సమానార్థక ముగా రూపపరి 

వర్తనమువలన “రాముండు అస్తత్యసంధుండు 

కాడు అను అభావరూపక వాక్యము సిద్ధించు 

చున్నది. రూపపరివర్తనము చేయునప్పుడు= 

ఈ |క్రీందిసూూత్రములను గమనింప వలయును. 

+ ముగను, మార్చవిలెను. 

+ నున్న యెడల 

సంయోజక సదమకీను భావ చూప 

ముగా “నున్న యెడల అభావ రూనముగను, 

. అభవ రూసమ్ి గా నున్నుయెశల ఛాప్రక్తూప 
* 

dl 
ళ్ 

యం 

ఖ్ 

శ్ర 

9 బోఢీయ పదమున్మూ భావరాబిముగా 

అభావరోపముగను, అభావ 

రూసముగ నువ్న యొడబ _భావరూపముగను 

మూర్చవలయున, ఠి 

5. ఈ *+మార్పు చేయునప్పుడు పదపరి 

వర్తనము చేయ నక్కర లేదు. మూలవాక్య 

ములోని కర్త సాధిత వాక్యములోని కర్త 
గనే యుండును, అశ్షు విభధేయపదముగూడ 

విభేయ పదణుగి నీండును. 
శ్ర 

స్స సూ(త్రముళీ ననుసరించి వాక్యముల 
(nen 

“రూప పరిన ర్గనము కల్పించినయెడల సాధింప 
బడు వాక్యము లీ క్రింద జూపంబడినవి. 

ల 

మూల నాళ్యము 

9. ements 0] 

సాధీత వాక్యము 
శ 

(య మనుష్యు లందు మరణ శీలురు. 

(రు మనుష్యు లెవ్వరును సర ప్రజాలు కారు. 

(ల) కొందు నున్స్నష్యులు పండితులు. 

(న) కొందజు నునుమ్యులు నమ్మతేగిన 

వాకు కారు. 
ణి 

(ర మనుష్య 'లెవ్వరును అమరణళీలురుశారు. 

(య్య మనుష్యు బందటును అసర్యజ్ఞులు. 

(న్నకొందజు మనుష్యులు అపండీతులుతారు. 

(లృకొందటు మనుమ్యులు భమ్మతగన వారు 

అగుదురు, 
(1 

వాక్య విపర్యయముయొక్క-. పైని వివ 

రింపంబడిన శెండుమార్లముంను నై యాయికు 

లనేక విధములి కలిపి పదరూప పరిన_ర్హనము 
ఇ, 

ఇ 

136 

ళో౮౧ 

(0౪64801 of the Converse) 

“మొదట నొక వాక్యమునకు పదపరిన_ర్హనముం 

గావించి, వీదప "నా సాధిత వాక్యమునకు 
+ 

అనగా 

/ 
శ + 



€ 

|! ee. శ 

"అనుమవానము * (సం, తీ ః 

ఓ 

రూహ ప్పరివ ర్రనము శావించుట, రూపపద 

పరివ _ర్తృనము (Contraposifion or c5nver - 

sion 01 ‘the qbverse) మ్లుదలయెన "వాక్య 

విసర్యయ పద్ధతు అనేకములు నిర్మించుకొనిరి. 

అవన్నియు (గంట విస్తర ఛీతిచే నిచ్చట సవి ౧ 

_స్తరముగా వర్శింపంబడవు. 

౯ న్యాయమే (త్రిఫాద్రి 

. Syllogism 

మన న్యాయ ఇా_స్త్రమునందలి న్యాయ 

మునకు నైదు అవయవములు కలవని చదు 

వరులు చూచి యున్నారు. పాశ్చాత్యాను 

మానము త గ్రవయ వాల్మీకము, 

మానవులందజు మశణశీలురు. 
f 

దేవదత్తుడు మానవుండు, లం 

a 
కావున, దేవదత్తుడు మరణశీలుండు. , 

పాశ్చాత్యాను మోన మీట్లు మూడు 

పాదములుగా సాధింపంబడును. కావున, 

ఈ న్యాయమునకు (త్రిఫొది (Syllogism, 

యని వేరు పెట్టుదము. (ప్రతి (త్రిపాదియం 

దును మూండు వాక్యము లుండును. అందు 

మొదటి *కంటికిని స్వీకృత (Premises) వా 

కమ్ లనిచేరు. మన నె యాయికుల సంత్రీదా 

యాను సారముఃపీనివి హేతు వాక్యము లన 

వచ్చును. మూడవ వాక్యమునకు సిద్ధాంత 

వాక్య మని చేరు. మన న్యాయనా స్థ స్త్రము 

౫ హింపూ న్యాయ కాస్తాానుసౌరము మొదటి 

వాక్యము ఉదావారణ వాక్యము, శండవది హేతు 

వాక్యము “అగును, 
a 

ళో 

.నందు దీనిని “నిగమని మనియెదరు. చివర 

జానికిమొదటీ 'ఛెండును హేతువాక్యములు. 

సిద్దాంతమున కని హేతువులు. మూడవది ఆ 

రెండు వాక్యముల కలిమిడిచే వచ్చిన సిద్ధి విగాంతే 

వాక్యము. ముదటి “కెండు స్టీకృతనాక్య 

ములు అనగా హేతువాక్యములు సత్యములా 

అసత్యములాయన్న విషయములో న్యాయ 

: శా న్ర్రమునకు( బనితేదు. మొదటి రెండు 

వాక్యములును సత్యము లయినయెడల మనా. 

డవ వాక్యము తప్పక సత్యమని మాత్రము 

న్యాయ శాస్త్రము చెప్పును, 

త్రి పాదియందు మూండు వాక్యము లుం 

డును, (పతివాక్యమున౧దును రెండు సదము 

_ లుండును కావున, 
తింపాదిలోని పదములు 

మొ తము మా ద; 

నాటు పదములుండవ పెను, సని చాపం 

బడిన (తిపాది[మొక్క. యు దావారణమున, ఒక 

దవవాక్యమునందు “మానవులు మర ణ 

శీలురు అనునవియుః “రెండవవాక్యమునందు 
“దేవదత్తుడు “మానవుడు అను నవి యు? 

మూడవ వాక్యమ్స్గునందు ' చేవదత్తుండు"మర 

ఇశీలుండ్నోు అనునవియు.గ్లిసి యాజు పదము 

లయ్యెను. కాని వీనిలో నొక్కొక్క పదము 
రెండుసారులు వచ్చినది? త్రిపాద 

యందలి పదములు మూంజీ, మన న్యాయశా 

(స్రుమునందు నెప్పుడును వాడంబడు ధూమా* 

గ్ని సంబంధమయిన యుదాహరణము. దీసి 
లొ 

కావున 

+ కందము, 
లల 

గ. | క ర౮ా9 ళ్ 
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అ అ లాల వె _ + కి 2 

భూ నువంళములన్న యు అన్ని మంతేములు, DO ళా 

పగ్వతము ఘూమవంకమ్మ | నిన్ని కాలు ర్స్ . 9 ళం . (యి 

ఇ కెవున పర్వతము అన్ని] మంతమ్యు. సీ క్రాయు మాంశాదు, శి (5) 

ఇందు మూడు పదములు కలన: భూమ ' 

వంతము,అగ్ని మంత్రము ,పరతేము. పై మూడు 

వాక్యములలో మొదటి రెండును హేతువులు ౫ 
గ 

(హేతు వాక్యములు), వమూ6౭డవది సిద్ధాం 

తము (సిద్ధాంతవాక్యము). సిద్ధాంత వాక్య 

మందలి క_ర్తృపదమైన పర్వతమునవ గాణ 

పదము (Minor term- పఠుము) అనియు, 

విధేయపదమైన “అగ్ని మంతేము అనుదానికి 

ముఖ్య పదము (Major term-సాధ్యమ్లు) అని 

వేళ్లు. హేతువాక్యముల శెండింటిలోను 

శొనవచ్చెడి “గూమవంతిమును పదముకెొటి 

కలదు, దానిని, మధ్యవ ర్లిపదము (Middle- 

term- లింగము) అనియెదరు, ఏ హేతువా | 

కము నందు ముఖ్యపదను (సా ధ్య ము) 

ఉండునో, అదిముఖ్యహేతువోక gమm(Major- 

హేతువాక్యతు 

నందు గొణపదము(పతేము) ఉండునో అది 

౫ ణ హీతు వా కష్టము ( Minor premise - 

హేతువాక్యము), | 

రెండు హేతుపాక్యములవలనన్గొకసిద్ధాంత 

వాక్యము (నిగమునము లేకపికతిజ్ఞ) సాధించుట 

తిపాదియొక్క- షనియైయున్నదది. 

promise-ఉ దాసారణము);ఏ 

య, ర, 

అవన, లని వాక్యములు నాబుగు తెజింగులు. 

వానిలో, ఏ ఏ "రెండువాక్యములను హేతువాక్య 

ములుగొ( దీసికొన్నను సిద్దాంత వాక్యము | 

వచ్చునా? శాణాలదు, షరా మూదు యదు. 
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ఈ చతు ,వాక్యేమువలన, ఎట్ట సత్య 

సిద్దారతవఖను సాధింప నలవికాద్ము కీవున 

సత్య సిద్ధాంతమును సాధిరటకు శ్రీప్తాదియం 

దలి వ వాక్యములును పదములును, ఎన్ని యుండ. 

వలయునో, ఎట్టోండవలటయునో, వానిలో నానికి” 

నుండవలసిన సంబంధ మెట్టిదో "తెలియంజే 

యుసూ(్రములు కొన్నీగలవు. వాని సీ(క్రింద 

నుదాహారించి చర్చించెదము. 

౧. ప్రతి త్రిపాదిలోను మూడే పదము 
* శీ 

లుండవలెనో మూూ(టికంకు నెక్కుడ్య గాని 

౨ తేక్కువగాని పదము 
సూత్రములు క్ష 

లుండం గూడదు. ఇం 

దలి యొక్క. క్కపద మును ఒకొ్కాక్కం- యర 

మునం బే వాడవలయును. ఈ వురూడు పద 

ములకు ముఖ్యపదమనియు, గాలా సదమ 

నియు, మధ్యన _రిపదమనియు పేర్లు. ఒక్కొక 

పద మొకొ-క యర్థమునంచే వాడక, ఒక, 

సారి యొక యర్థమునందును మతి రొక సారి 

" మతి హక యర్థమునందును వాడిన యెడల 

పన్ ముల సంఖ్యమూటికం కు మిం చిజోవ
ును= 

అనుమాన మునంగా శెండు పదములను 

మూడవ పదముతో. బోల్చిచూచి యా 

-దెఆడుపసదముల సంబంధ మును నిశ్చయించుట 

గనుక (తిపాదియంద్యుమూం:డే పదొము లుండ 

వలయును, * 
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“అనుమానము | (నం, ౨. 
లబ్ధ 

9 ప ప్రతిత్రిపోదియందును మూడే వాక్య 

ములుండషలయును. 

గాని తక్క వగాని వాక్యము లురీశణగూోడ ను: 

కగానాక్యముల్లకో ముఖ్య ఊేతువన్గియ, గాణ 

మూటికం కై. సెక్కుడు 

సీతువీనియు, సిద్ణాంత మనియు శొమములు. | 

3 మధ్యవర్తి (హేతు) పదము “రెండు 
హేత్తు వాక్యములం దును ఢండి ఒక హేతు 

వాక్య మందయినను వ్యా_ప్లీజెంది యుండ 

వలయును, ం కి 

ఇది ముఖ్యమయిన సూ[త్రము, మధ్య 

వర్తిపదము (లింగము) ఒక హేతువాక్యమంద 

జెంజనియెడల దానితో 

ముఖ్య గాణపదములను “ పోల్ప్చుటకు వ్లు 

యినను వ్యా 

లేదు. మధ్యవర్తి పదముయొక్కే యొక 

భాగమునకు ముఖ్యపదముతో . సంబంధ 

ముండవచ్చును ; మధ్యవర్తి పదముయొక్క.. 

రెండవ భాగములో గాణపదమునకుసంబంధ 

ముండవచ్చును, ఇట్లు ముఖ్య పదమునందు 

వక చేశాంతర్వ_ర్హియు గౌణ పదమునం దన్య 
' జేశాంతర్వ ర్రియనగు మ ధ్యవ ర్తిపదము 
ముఖ్యగెణపదములకు సంబంధము, కూర్న 

చేరదు. ఇది యుదాహారణమువలన స్స 
ల 

మగును, 
శ ల 

రాజులందటు మానవ్రలు (ముఖ్య హేతువు) 

పృజలందటు మానవ్రలు (గాణహీతు వు) 
కావున |పృజలందటు రాజులు (నీద్దాంకేటు) * 

3 ముఖ్య హేతు వునకూ & దా హరణవాక్యము "లేక 

న్యా ప్రీవ్య్య్యనునియు, గాణహేాతువునకో హేతువాక్య 

౯ ల కర 

ఈ _తిపాది యందలి సిద్దాంత నుపసిన్హాం' 

తము; సరియయూనది కాదు. ఈ పొరబాటు 

నకు గారణమేమి “మానవులు” అను వ మధ్య 

వ _ర్లిపదమునకు వ్యా ఫీలేక పోవుటయే దీనికి 

హేతువు. ఈపదము రెండు హేతువాక్య 

ము లందును యి వాక్యమందలి విణేయ పద 

మైనందున దీనికి వ్యా _స్టిలేకపోయె. ఈక్రింది 

- చతుపిక్కే_ణముం జూడుండు, 

పెద్ద చతుప్మో-ణము “మానవులు అను 

కొనుండు. అందులోనియొక చిన్న చతుప్మో_ణ 

ము రొజులు. మతీయొక చిన్న చతుప్యో_ణము 

ప్రజలు _ ఈ చిన్న చత హో్కో ణములు పెద్ద 

చతుప్కోణము యొక్క పక చేశాంతర్లతము 
గ. గ్ 

వునియు లేక ఉ పనయవా క్యమసియు, సిద్ధాంతము నళ 

నిగమనవాక్యనియు, లేక (ప్రతిజ్ఞ యనియు చేరు సె న 
రా 

యెడల మననెయాయిరకుల కో వాగుగ నర్థమయ్యుడి నని 
ళ్ ళా లొ 

తోయచున్నది. 

లలో 
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నం, _౨.] పాశ్చాత్య తర్కశ్ళోన్ర్రము ననుసరించి యం౮ో 
Y 

రే శ 

లయినను ఒక దానితో మజియొక దానికి 
సంబంద్ధము లేక విడివిడిగా నున్నవి. 

» 

రో ఒక్క హేతువాక్య ఘందయినను, ' 
వ్యా ప్లీలేని పదము నీద్ధాంతేమునందువ్యా స్టీం ప 

శెందగూడదు. ) జ 

) 

నుంచి (౫ పృజలందణును రాజభ కులు (ముఖ్య హేతువ్ర) 

మంచి పృజలందజును శేలివిగలచారు(గాణే పాతువ్ర 

కొనన 'శేలివిగలవారందబును రాజభక్రూలు (నీద్ధాం) 

బది అపసిద్ధాంతము, ఏల? గాణహేకు 

వాక్యమునందలి ' తెలివిగల నారు’ అనుపదము 

నకు (య వాక్యనుందలి విభేయపదీ మగు 

టచే వ్యా _ీలేదు. సిద్ధాంతమునందు నది 

య వాక్యము యొక్క క్నర్తృపద మగుటచే 
దానికి వ్యా గలిగినది. కావున నిది యప 

సిద్దాంత మయినది. హేతువులనుబట్టి 
“కొొందటు తెలివిగలవారు ర్లాజభక్తులూ అని 

సిద్దాంతముచేసి సిన నది 

మగును, 

యు 
అ 
రు 

సరిమయెన సీడాంత 
క. థి ఇ 

౫ “రెండు హేతువాక్యములును అభావ 

రూసములయినయె డల వానినుండి వీ సిద్దాంత 

మును సాధింప నబవికొదు. 

పతులు చేపలుకావు. * 
చేఫలు ,నురుతులు కావు, 

ఈ హేతువాక్యముల ననుసరించి మనము 

పతులను గుణించిగాని పురుగులన్నుగుజించి 

గాని యెట్టి సిద్ధాంతమును సాధించుటకు 

పీలులేదు. *' ఎ 
ఇ, 

a 
గె 

శ 

౬ ఒకహే శువాక్యము అభావ రూప 

మమ్యెనేని సిద్ధాంతముకరాడ అభ్గావరూస 

"భఘుగి నుండును. ॥| గ ఇ 

౭, 'సాకువాక్యములు శేండున్ను వక శేచేలీ 

యములయన యెడల నే సిద్దాంతి” సాధింప 

నలవికాదు. అనంగా హేతు వాక్యములలో 

నొక్కటిమయెనన్థు సర్వ చేశీయముగా నుండి 

వలయును. 

రా హేతువాక్యములలో నొక్క_టి వక 

చేశీయముగ నుంజెనేని సిద్దాంతేముగూడ 

వక దేశీయ వా క్యముగ నుండును. 

పె స్యూతీవులమ బట్టి ఎట్టి (తిపాదులు 

సుసిద్ధాంతముల నిచ్చునో, యెట్టివి యాయవో 

మనము నిశ్చయిరిప వచ్చును.- య్మ్కర,ల,న, 

లను నాలుగు వాక్యములలో నుండి రెండు 

రెండువాక్యములు విడ (దీసి సేతుద్భ యముగ 

నమర్సి, వయీహేతు ద్వయము సుసిద్ధాంత 

ముల నీయయగలదో, యీది యేది యాయ 

లేదో కనుగొందము. య్కుర్క,ల్క,వ, వాక్య 

ములను శెండు నెండుగా నమర్భొనయెడల 

పదున్నాటు గుంపు లగుచున్నవి. , * 

యయ రయ, లయ వయ 

“యర రర అర పర 

యుల రల" లల వల 

యవ రవ లవ నవ 

* ని ఈయబడిన .మైదవ సూత్రము 

ననుసరించి "రెండుహే బాతువాక్యములు అభావ 

రూపము లేయె నయెడల సుసిద్ధాంతమఘు స్య' 

+ రంగ + 
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జాలవ్రు. కావునా చే జకలలోనుండి, రర, రవ?” | హేతువ్రునందు క ర్తగనుః గాణ సేతున్రునందు” 

వర్క వ్యవ అను నాలుగే. పీతభు “మనకు విద్ధేయముగనో' ఉన్నది. 
అనుప మైోగమ్ములు. ఇసప్తేహే హీతుబాక్యముటు' 

శెటున్ను ఏక చేశీ యమునా స యెడ్రల' నిన్ధాం 

త్రము సీం జాఖవన్న యేడవ “సూత్రము | 

ననుసరించి లల, లవ, వల, అను మూండు 

జతలు కూడ మగకుః పనికిస్ధావు. నాలుగవ 

సూత్రము ననుసరించి, లర, 

మాలినచే. 

మిది జతేలు మిగిలినవి. 

(౧) యయ (రయ (రల య (ఛూన య | 

(౨) యర 

జతయు పనికి 

ఇశ్సైసిమిది జతలు పోయా, ఎని 

© €.. “ 

a 

o 

(3) “యల (జ) రల 

ళ్ (గృ యన? _.. శి ఉల క్ష 

నిశ నీ యెనిమిది జతలనుగుజించి వివా 

రింపవలయునుః తా 
Cal 

హేతు వాక్యములలోని మధ్యపదము 
ళ్ 

యొక్క సలమునుబటి 
కే ఇలు (Figures) థ్ టు 
ల (తిపాదులు నాలుగు 

శేణుల్గా _ విభజింపండినవి. మధ్యవర్తి 

పదము (లింగము) ముఖ్య హేతువ్లాక్యము 

నందు క_ర్తపదముగను, గాణహేతువాక్య 

మునందును విభ్లేయపదముగను ఉండిన నది 

పిథమ్శశేణి. 

మానవులందణు మరణమొందువారు (ముఖ్య హేతువు) 

'దేవదత్తుండు మానవుడు. (గాణహేతువు) 

ష్ హేతు 
Q__ 

ద్భయమునందు, మానవపదమ్లు 

ei 

మధ్యవర్తి రీపదము (లింగము) హేతుద్యయ 

ళ్ 

ద్వితీ య కేణ్లి 
ల్ 

మునందును విభేయప 

దముగానే యుంజెనేని 

లోది ద్వితీయ (శేణి యగును. 

'సతా-ర్యముబన్ని యు 

భూనణాస్పదములు (ముఖ్య హేతువు) 

కొని కార్యములు భాష సా 

స్పదములు కొను (గాణాహేతువు) 

ఇందు *“భూవణాస్పద ములు" మధ్యన_్దె 

| పదమ్యు 'హేతుద్వ యమునందును విభేయపద 

ముగ నున్నది. 

శ 

మధ్యన్నర్తి పదము (లింగము) హేతుడ్య 

యము నందునుక_ల్హ్య 

పదముగ నుంజెనేని 

అది తృతీయ(శేణి యగు.' 

1 తిమింగిలఖు లన్నియు 

తృతీ యశేణి 

స_స్టనములు (ము. హీ.) 
తీమింగిలములన్ని యు జల చరములు (గా.-హీ.) 

మద్యవ_ర్తిపదము (లింగము) ముఖ్య 

హేతువునందు విభేయ 

ళ్ 

చతుర్ధశి వ్ 
పదముగను, గొణపా 

తువునందు క_రృపదముగను, ఉండెనేని 

చతుర్ధ్యశేణి యనంబడును, 

తిమింగిలములన్ని యు 'సస్తనములు (ము.హే.) 
వ. సస్త్సనములన్నియు వంశాన్స్మంతములు( గౌా.-హి .) 

ముఖ్యపదమునకు ఏ యనియు గాణపద 

ముసక్కు కౌ యనియు మధ్యవర్తి పద ము 

నకు మూ యనియు గు రులు పెట్టతి మేని; ఈనా 

మధ్యవర్సి పదము (లింగము). ఇది ముఖ్య 
శు 

ళా 

తొ 

కోండ. 

లుగు (కేణుల” నిట్లుచూాప 'వచ్ళును. 
న! 
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బు అన నాటటం స గా మం 
శే ? శి 

| గ న ను by గో hy 

| WE) 9 క 

వాక్యము క సథీమ కేగి ' (తీయ ేణి తృతీయ గౌణ చతు శ్రేణి 
| > “0 శ 3 > | స ల గి అలం నల బతి వ 

ముఖ్య హెతువు | మారావీ ఏ___వూ మా...వీ * ఏవో 
ఇ 

(| గా 
జ్ గి గి | వ ) గౌణహేతువు కామా "| | కమా | మాకో మాకా 

శ ఖో 
| 

సిన్దాంతీము కాప్ శకా-- ఫీ ,కౌవీ కాపీ 
A జ సె 

అనుమానమునకు( బనికి వచ్చునని మనము ; 
( శవా... ఇట / జ సని విరిసెట్టియున్న ఎనిమిది జతబను ఈ 

నాల్గు (శేణులలోంబెట్లి వది యేది యక్క 
యట్ 

రకు నచ్చునో చూతము. ౧ 

సథమను శేణి + 
- UU 

(౧) ఒకటవ జత యయ 

య. అన్నీ మా లు ఫీ (ముఖ్య హీతు వ) 

యః అన్ని కా లు సమూ (గాణ కూతు వు) 

ఈ "రెండు వాక్యముల వ్వాస్సీని జూచిన 

సీ (క్రింది రెండు సిస్టాంతము లేర్చడుచున్నవి. 

అన్ని కా లు ర్స 

కొన్ని కాలుప 
శిండన సిద్దాంతము అనంగాకొన్ని కాలుపీ' 

అను దానిని బలహీన సిద్ధాంతే మందురు. 

అది "మొదటి సిధ్ధోంత్నములో నన్యగా “అన్ని 

'రొలుసి యన్న దానిలో నిమిడి యున్నది. 

కావున “అన్ని'కౌల ర్స? యన్న సిద్దాంత మే 

మనకు ముఖ్యము. ఎక్కువ బలముగల 

సిద్ధాంతమును సాధించుటకు పీలున్న ప్పుడు 

తక్కువ బలముగలనిస్థాంతముత్యొ సంతృప్లిం 

జెంది యూరకోండంగూడదు. ఇట్లు “యయయనో 
శ 

ఇ రో౮ాడె 

అన్న శ్రీప్తాది సిద్ధించినది. “యయయి (త్రిపా 

దియనంగా 'నేత్రిపాదియందు ముఖ్య హేతువు 

య వాక్త్వ్యముగను,. గాణహేతువు య వాక్య 

ముగను, సిద్ధాంతము యు వాక్యముగను ఊం 

డునో అట్టిదియని యర్థము. 
9 

(౨) కఇెండనజీత యర, 

యు. అన్ని నూలు పీ (ముఖ్య హితువు) 

గ వీరాయుమ్హాంకాదు(గొట్ల మోకు వు) 

ఈ "వాతుద్భయమువలన నెటి సుసిశాంత 
యా యి 

మును సాధించుటక్టు వీలులేదు. ఎందుగనంగా 

ఒక్క. పొతును అభావరూపముగనుక్ష సిస్దాం 

తమును అభావ రూపముగనే యుండవల' 

యును గదా, అట్టి వాక్య ములు “రెండు, 

ఇ రాయు క్స్ కాదు, ౫ > 

గొన్ని రంలం [కావు 

ఈ "రెండింటిలోను ఏ విజేయ పదంబగు 

టచే డానికి వ్యా_స్తీగలదు ముఖ్య హేతువా 
ఇ 

క్యమునందు; ఈపదమునకు న్యా వీలేదు. 

శకాన్రన సిద్ధాంతము ఎప సీ వ్ ౦తములఅని 

యరము. + + 
యు 
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(3) మూ(డనజత యల, / (౭) వడవజత లయ. 

య," ఫన్నిమాలు పీ (ముఖ్య హేతువు, ల. కొన్నా అవీ. (మఖ్యహేతువు) 
ల. “కొన్ని థాలు మా (గాణయహైశున్ర | య.అన్ని కా లు "మా (గాణహేతువు) 

ఛోవును కొన్ని కా లు"వీ, ఇద్మక్రమమ 
1 1 ౯ 

యిన సిష్బాంతము నిచ్చును. కాశ్రన యలల 
గ షి 

అనునది మన కక్క:అకు వచ్చు త్రిపాది. 

౧ (ఈ) నాలుగవజత యన, ( 

“య అన్ని నూలుప్ (మఖ్య హేతువు) 

న _ కొన్నికాలు మాకావు (గాణహేతువు) 
చరెండవజతవలెనే, యీజతవలనం గూడ 

సుసిద్దాంత (ప్రా క్రీ కాజాలదు. రెండవ జత 

విషయమయిన కారణము 

చును “ ల 

ల్ 

(౫) అయిదవజత రయ 

ర ఏమాయు ఫీకాదు (ముఖ్య హేతువు) / 

య అన్ని కాలు వూ _ (గాణహేకువు) 
రః కావున ఏ-క్రాయు క్ కాదు. (సిద్ధాంతము) 
వ. లేక కొన్ని కాలు ఫీ కౌవు. 

౯ 3 

ెండవసిద్ధాంతేము బఆహీాన సిద్ధాంతము; 

ఈ సిద్ధాంతము మొదటి సిన్గాంతేమునం 

దిమిడియున్నది. కావున మొదటి సిన్ధాంత 

మునే గ్రహింపవలయును. ఇట్ల శేణిలోం 

బనికి వచ్చెడి మూడవ |త్రిపాది రయర 
(౬) ఆఅవజణ్ల రల, 

ఈ. ఏవమూయు పీ కాదు (ముఖ్య హేతువు) 

ల. కొన్ని కాలుమా (గాణహేతువు) 

న కొన్ని కాలు ప్రీ శ్లౌవు. (సిద్ధాయ్ము) 

ఇది యీ(్రేణిలోః బనికివచ్చెడి నాలుగవ 
త్రపోది రల వ, 

ఖా 

ళ్ 

శౌ 

లిచ్చటను వర్షిం 

ఇందలి మధ్యవ_ర్థిపదమునకు వ్యాప్తి 

| లేమిచే నిందుండి నుసిద్ధాంత మేమియ వెడల 

' శేరదు. 

(౮) ఎనిమిదవజత నయ, 

| వ. కొన్ని మా లు ఫీ కావు(ముఖ్య హేతు వు) 

య. ఆన్ని కా లు మా (గాణహేతు వ్ర) 

వ కారణముచేతనే యిందుండియు సుసీ 

ద్ధాంతము "వెడల చేరదు. 

ఇట్లు మొదటి, శేణిలోం బనికివచ్చెడి (తపా 

పనికివచ్చెడి (త్రిపాదులకు 

,నెయాయికులు నుతర్క._ములు 

| 

' దులు నాలుగు. 

(సున్యాయ 

'ములు. Valid moods) అని వేరు బెట్టిరి. 

పథమ శేణిలోని సుతర్ముములు 
ల 

యయయౌో రయర, యలల, రలన. 

* మిగిలినమూం.డు (శేణులలోను బెట్టి ఈయె ని 

మిది జతేలను థై విధమున విమర్శించి మాడం 

గా, నీ (క్రింది నుతర్కములు తేలుచున్న విః- 
రెండవ శేణి 

రయర, యరర, ళలవ, యవవ. 
CS t+ 

న వమూండవ శేణి. 
లో 

.యయల, లయల, యలల, రయవ, 

నయవ, రలవ, 

నాలుగవ శేణి: 
YU 

ul 

గ 

al 

యయల, యరర, లయల,రయన, రలవ. 

పైని వర్షిరపంబడిన నాలుగు (ేణులలో 
లల 

గ్ 



సం, _౨.|] 
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ఇ 

శే 

ననుసరించి 
2] క్ FY 

ముదటి (ణి సత్యని యమునకు ను తన్న 

మైనదని, చానికి పరిపూర్ణ క్లే శేణియన్న వేరు 
వచ్చెను. ఇతర కేణులలోని తీర్క_ములన్ను ' 

(న్యాయములను) శార్కికులు వాక్యవిపర్య 

యము ననుసరించి మొదిటి _శ్రేణిల్లోని] 

తీర్కములుగామార్చి వాని యోగ్యతను కను(* 

గొనియెదరు, 

“మొదటి © 

తర్కము నిత్వ వ్యవహారమునందును, శాస్త్ర 

శోధనయందును మిక్కిలి యుపయాగకరము. 

వ్యాకరణ నియమములంబట్టి యృుకాన్"క 

పదము తప్పో యొప్పోయని కనుంగొనునష్పు 

డును, వైద్యులు ఒకానొక రోగమును డాని 

లక్షణమునుబటి నిర్రయించు నప్పుడున్ను, 
రి ac) 

న్యాయసభలలో వాదవీవయము చట్టమునకు 

లోంబడినదా కాధాయని వాదించునపుడును, 

రేఖాగణితమునం వొక సిద్ధాంతమునుంబట్టి 

మటీయుక్ర సిద్ధాంతమును సాధించునపుడును, 

ణిలోని యయయ అను 

జనులు ఈ తీర్క_మునే యుఫయోాగించు 

కొందురు, 

హేత్వాభానములు 

తర్కములోం చాను పొరపాటు పడకుండు 

టయు, నెదటివాండు చేయు పొరపాటులను 

కనుంగొనుటయు "న్యాయ శాస్త్రము నేర్చు 

కొనినందుకుం బరమ (ప్రయోజనము. కావున 
మన న్యాయశాస్త్ర మునందువలెనే పాశ్చాత్య 

న్యాయ శ ్య్రేమునందున్ను హేత్వాభాస | 

ములను వీవరించెదరు, హే త్యాభాసమనంగా 
గ! 

కోరా 

481 

'తప్వువాదమన్న మాట. పాశ్చాత్య శాస్తాంను 

స్నా ర్త మ ఫేత్వాఛాసముల్లు (Fallacies) 

తేరే హే త్వాభానములు 

(Logicab fallacies),న స్తు స్తుహే త్యాగ్లాసములు 

గా న్ని 

ఆండువిధములు,: 

(Material fallacies). త్లర్కే. శే వా తాభాసము 

లను చర్చించున ప్పుడు అందలి వాక్యముల 

స్వరూపజ్ఞానమొ చాలును. అందుంజన్పీంపం 

బడిన విషయముయొక్క_. జ్ఞానముతో" బని 

లేదు. వస్తు హేత్వాభాసములం. గనుంగొ 

నుటకు విషయజ్ఞాన మావశ్యకము. తర్క షే 

'త్యాభాసములు మరల రెండువిధములు, కేవల 

తర్క హశ్వాభోనములు (Purely logical), 

అర్థ తర్క హే త్వా భాస ములు Seni. 

logical), శేనల తర్క హేశ్వాభాసములు 

నాలుగు 

త్రిపాది (5ylBgism) యందు నాలుగు 

పదములున్న నీ హేత్య్వాభాసమన్గును. (త్రిసా 

దియందు పత {Minoy), సాధ్య (Major,) 

లింగము (Middle) 

లను మూండుపదములే 

(Terms) ఉండవలెను, 

అంతకంక సెక్కు 

డుండ(గూడదని నియవు మిదివణుకుC జెప్ప 

బడినది, దానికీ భంగము కలిగినసందున 

పేళ్యాభాసము తట స్పించును. 

9 ఉదావారణము;- 

౧ పద చతుష్ట్రయ"హే వాత్యా 

భాసము 

Fallacy of fonr terms 

ఈ 

ధూమ మున్న ఛోట ఆన్ని యుండును 

పరతీ ముష్టొ (ద నరణ్యమున్న డి 

కాస్ర్రన, పర్వతముమింద సన్ని గఖదు, 



F | 

"అనుమానము [సం. కం 
f 

గ 

న. 

అనునది పూశ్యాళ్లాసము. వల? ఇందు" 

నాలుగు, భదములు వచ్చినవి “ధూమము 

“అగ్ని? స 

“త్రి హాది యందలి ఫేతుపదమ్ము (Middle 

term) నకుపూ ర్థియైన వ్యా ప్రీ 

౧ 2. అవ్యాప్య టాత్వా . 

నలెనగవెప్పీ యున్నా ల భానము 

Fallacy of undistributed ము అట్టు వ్యా పీ వీ చేని 

బత. త్రం తర్శము 
నందు నుపయోగించిన యెడల ఈ హత్యా 

భాసమగును. 

ఉదాహారణము; గర్ 

వైన్ఫవులందజు పందున్సలు 

ఎకేవులంద్టు హిందువులు 

" శావున వైన్లువు లందు శైవులు ౧ 
ఇదిహే త్యాభాసము, _ఎందుకు ? ఇందలి 

“'పాతుపదము “హిందువులు. అది మొదటి 

"రెండు హేతువాక్యములలోను సర్వ 'చేశీయ 

వాక్యముల విధేయముగ నుండుటచే దానికి 

వ్యా వ్రీలేదు, ఇట్లు వ్యా ప్రిలేని మధ్యపదము 

(హేతుపదము) ఉపయోగింప(బడుటచే రర 

ము తప్పినది, వాదవిభాదములందు ఈశే 

తాభాసము విశేషముగ వక్చయండును 

“ పక్షము” (Minor 
Ca 

term నకుగాని, 
క్ర త్యాఫౌసము 

Fallacy Eillicit process 
of the major or minor 

term 

సాధ్యము (కుం 

term) నకుగాని హే, 

క్యములలో వ్యా "లేనప్పుడు సిద్ధాంత 

ళం 

“పర్వతము, “అరణ్యము” గనుక =". 

ము నందైనను ఉండ ! 

a 

వొక్యమునందు వ్యా వీకల్పించుటనలన ఈ" 

దోషము సంభీ'షించును. 

ఉదావారణము : 

a 

రాజులందజు మాన వులు (ము, ల ౭) 
, ప్రజలు రోజులుకారు (౫, Ey హీ) 

కావున (ప్రజలు మానవులుకారు. (నిం.) థ్ 

ఈ (తిపాదియందు “వమూనవులు అనునది 

“సాధ్యము. సిద్ధాంత వాక్యమునందు దీనికి 

వ్యావ్రీయున్నది. కాని ముఖ్యహేతు వాక్య 

మునందు దీనికి న్యా _ప్టీలేదు. కావున నిది 

తప్పుసిద్దాంతేము, మానవ వర్గము మిక్కిలి 

పెద్దది. అందు నొకనై పు రాజు వర్షమును, 

మజీయొకనై పు (పజావర్లమును ఒకరిని ఒకరు 

తగలక యుండవచ్చును. కావున నిద్దజును 

మానవులే. 

హేతువులలో నొక్క. యభావవా క్యముం 

డిన సిద్ధాంతముకూడ నభావవాళ్యముగనే 

యుండును, కెండుహే 
ఈ. అభావ హతా 

ఏ శత్రువా క్యు ములును 
భాగము | 

Fallacy of negative అభావ రూపము గ 

premises, 
. నున్న సిద్ధాంత మేది 

యు ేలనేరదు; అన్ని ముదివజకుం జెప్పి 

యున్నాము. ఈ నియమములను ఉల్ల౦ఘీం 

చిన యెడల ఈ దోషము నచ్చును. 

ఉదాపహారణము:. లొ 

హిందువులు కై% స్తవులు కౌరు. 

నుహమ్మ్ముదీయులు ఎకె _స్పవులుకారు, 

కావున హీందువ్రులు మవామ్మదీ యులు, 
గ్ 

a 

భ్ 
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సం, -౨. ] 
నా 

తీ 

పాశ్చాత్య తర్క_శ్యాన్త్రము ననుసరించి 
త్ ళ్ళి క! 

హేతుశాక్యములు అభావ " భూపములమయి 

సందున వానినలన, హిం దువులక్షును నుహామ్మ, 

దీయులకుం గల సంబంధము బోధపడచేరదు. 
|| 

అర్ధతర్క శే పాత్వా భాసములు 'ఆభు 

విధములు: 

జక పదము సానాస్థములందు నుపరోా 

గించినందున ఈదోవము సంభవించును, ఒక” 

ల పదము రెండగ్లములం 
(౧) ప చార్థసంళయ ర్లు 

కూత్వాభానము 

Vallacy of 

equivocation 

దుంద ర్క. మునంగాన 

వచ్చిన నది కెెడుపద 

ములనియే యర్థము" 

ఇట్టిది పద చతుష్టయ హే త్యాభాసము యొక్క 

రూపాంతరము. 

ఉదాహారణ ము; 

' నునుమ్యునిం జంపనవాండు దడ నార్హ్ము లండు 

ఉఊరిశితు విధించిన న్యాయాధీశుండు చునుష్యున్థి 

జంపినవాండు 

కావున, ఉరిశిక్ష విధించిన న్యాయాధీకుండు 

వండనార్హ్ముండు 

ఈ తర్కమునందు మనుమ్యుని జంపిన 

వాండు అను పదము మొదటి వాక్యమునందు 

న్ొక్ష యర్థమందును, శెండన వాక్యమునందు 

మణీ యొక యర్థహునందును వాడబడినది. 

మొదటి వాక్యమునందు దానికి “అన్యాయ 

ముగను అధికారము లేకుండగను మనుష్యుని 

జంపీనవాండు”* అని యర్థము, "రండవ వాక్య 

మునందు అట్టి" యర్థములేదు. ఇట్టు రెండ్ల 
వ్యా 

ఇందలి హేశ్య్వాభాసము స స్పష్టము, "రెండు, ర్థమ్యులు పతువునకుం గలుగేవచ్చును, సాధ్య 

మునకు గలుగ ' ,వచ్చును. సాథారణముగ 
»* కి ళీ 

ఈ హీ త్వాభాసము, ' మత సంబర్ధిధమైన 

చర్చలలో, కోస్టు తగా దాలలోన్థు విచ్చు 

1 చుండును. " లొ °° 
రి 4 

అన్వయమ్మునందు , సంతయముగల వాక్య, 

° ము త్రిపాది యాం దృ 

నుంజెనేని యాపోష 

ముసంభవించును, 

ఒకానొక బా క ము 

,) 

Cy నా'క్యార్గ సంశయ 

సూ త్నాఖా సము 

Fallacy of 

ampbibology 

విభాయక పద మెడ్ది 

యని సంశయముకమ్రగునట్టుగ వాక్యముండ. 

గసాడదు, ° 
శ 

నందు క ర్చృ్పద మెడి 
అరిచి గి 

త్ 

* పదాంతర్లతములన యొకోొగ్ క 
+ a) గయా 

ఇ 

3 సంయో్యా గే బాత 

ఖా-సము 
Tallacy of compo 

sition. 

వ్య_క్తిని' గుజీించి మొ 

దట జెప్పి; ,నురల సొ 

సిస్ధాంత మావ్యక్తుల 

శ కన్ని టికి గలివిచెప్పుట 

వలన ఈ దోవము పా) వ్లించిను. “ఈ 

,యింట్మి వాసము లన్నియు బది, యడుగుల 

పొడవు గలవి యన్న వాక్యమునకు సాధా 

రణముగ, “ఈ యింటిలోన్ని (ప్రతి వాసము పది 

అడుగుల పొడవ్రుగలది” యని యర్థము. 

"మొదట ఈ యర్థమునందు వాక్యముచ్చ 

రించీ, పీదప “ఈ యింటిలోని వాసములన్ని 

కలిసి పది యడుగుల పొడన్సి అని యర్థము 

చేసినయెడల తీప్పకి సిద్ధాంతము తఫ్పిపోవును, 4 

ర ళం 



త రై. “అనుమానము 
(0 . 

uy ఈ, శ 

| (సం, కం 

* 

9 

సర్భయోగ, సౌ'శ్వాభానమునకు నిది తేల | 

. (కందు .మొద్గట నానా 
ల విఫాగ్య హత్యా 

(J 
Fakacy of Divisif x యిరు క. యన్ని వ్య కల సమూ 

హమని యర్థము చెట్లు పీదప నాపదమొుక్కొక 
వ్యకి కసీబంధిం చినదని యర్థముచేయుటవలన 

కీ దోషము సంభవించును. న 
తి 

' మాటలాడు వారి యుచ్చారణ భేదమును 

బట్టి వా కి మునకు 

"వేబు వేటు అర్థము(ప్రా 

_ప్రంచును, అట్టాకప్పు 

డ చయర్థము మ జీ 

యొకప్వేడు నుజియొకయర్థము * చేసినయెడల 

ఈదో వము సంభవించును." పెద్దలతోడ నబద్ధ | 
మాడోయగాడదు,అన్న వాక్యమునందలిషెద్ద ల 

తోడి అను పదమును ఖఒత్తి యుచ్చరించిన 
యెడల దానికి * పెద్దలు కాని వారితో నబద్ధ 
మాడవచ్చు* నని తాత్పర్యము కావచ్చును, 

ని కాకు హేళత్వా 

భాసము 
Fallavy or 20080 

కావ్యాదుల యందు 
. అలంకె రిక హేత్త్వా 

భాధైనులు నతిశ యోశ్త్యాదులకు 

Fallacies qf figure of జెప్పంబడు హేతువు 
speech 

ల బలో ననేకములు 
a 

హే త్వాభాసములు, 

వస్తు హేళ్యాభాసములు (Material 

fallacies) ఏడువిధములు:.-_ 

(౧ )ఆపౌాధిసహిక హే శ్వాభ్యా సము (The fallacy 
of 20616650, 
(౨) ఉపౌధిరహికహే త్వాభాస ము (The Converse” 

fallacy ofaccident)}, "| 
r 

జ్ధాసము *. * శాకపదమునకు నరీదలి * * 

ఈ రెండు హే శ్వాఛాసములును సంబం 

ధమ్ముకలపిగ్గాన క బిజి చెన్సుడును, మొదటి 

“దానిలో సొమాన్య నియవుమునుండి విజేవ 
f 

నియముము * సంబంధము లేని యుపాధితోం 

ొదసాధింపంబడును. రెండవదానిలో దానికి 

'వ్యతీశేకముగ వ్యాపారము జరుగును, 

ఉదాహారణము : 

. నిన్న (దెచ్చిన వస్తువుల న్ని నేండు తిన్నావు 

నిన్న పచ్చికూరలు 'తెచ్చినావు 

కావ్రన చేడుపన్చిహారలు తిన్నాను. 

ఈ యు దాహరణమునందు “పచ్చి” యను 

నుపాధి' నిమి త్త మాత్రము. దానితో తర్క 

మునకు సంబంధములేదు. 'హేతువాక్యము 

లోని “తెచ్చిన వస్తువులన్నియు అనుటలో 

“పచ్చివి యన్నయర్థములేదు. 

పితీమావవు(డును తినమత్రమును అభివృద్ధి చేయ 

గ్ (వ లెను, 

మాజిస్లే)టు మానవుండు, 

కావున మౌ జిస్ట్రేటు తన అధికారము నువదూూ౫ 

పటీచి తనమతమును అభివృద్ధి చేయ వలెను, 

శ జ్ అమీ అను నది హే త్వాభాసము, వమాజిస్ట్రేటు 

_మనుష్యుండై నను న్యాయము చేయుటకు 

నొకయధికారము ఉపాధిగా గలవాడు. 

ఆ యుపాధిసహితుని, ఉపాధిరహితునిగా 

నంచంగూడదు, ౯ 

అన్యునిం గత్తితోం గోస్సినవానిని శిత ౦పవ లెను 

డాక్టరు అన్యునిం౫ త్తితో గోయును 

కావున డాక్టరును శిత్సీంపవ లెను. 

అను నదియు నిట్టిహే వా తార్థభాసమే. 
ళ్ 

భి రణం ౧ "౯ 

n 



సం, _౨.] 
ఇ 

’ 

పాశ్చాత్య కేర్కశ్నోవ్రమ ననుసరించి 

3 

౧౦౯5 * 
Wy 

3 లి 3 

" పతిజ్ఞతో (తాను రుజువు చేయంబోవు 
దానితో న సంబంధములేని మా తు వు లను 

ప్వుటవలన ఈ దోవ | 

(3) అసంబద్ధ హే “ర్వా ముసంభవించును. ఇట్టి భాసము. 
Irrolevaht conclusion gs పెద్ద , పెద్ద 

వాదవివాదములలో, నాది ప్రతివాదుటు 

దీ ,స్రకాలము వాదించి, తుదకుతాము దేనిని 

గుజించి వాదించుచున్నా మో దానిని మర, 

చియో, తప్పించియో, ముటియొక దానిని 

పితిపాదించునపుడు సంభవించును. బలము 

లేని దావాలోవాదించు వీ వీడ ర్లకునిది యూధా 

రము. “మంచిశేను కాని యెడల నెదటి ప్రీడ 

రును తిట్టు” అనియింగ్లీ పులో సావెతకలదు, 
అది దీనికుదాహరణము. నాదములో గెలువ 

లేక (ప్రతిపముని వానితం(డ్రిని తిట్టుట 

యా హేత్వాభసము యొక్క యు దొ 
హారణ'మే, గి 

రుజువు చేయవలసిన సిద్దాంతమునే హేళ్లు 

వుగా గ్రహించుట, మొదటి దానికి రెండవది 

'హీతువుగంజెస్పీ మరల  ండవదానికి 
అనా క మొదటిది సూతం 

(క్క వం. వుగ.ం జె ,స్సినను 
Petitio Principii క్కదోవమగును. అత్మ 

శాశ్వతము, వినాశభఘులేని దగుటచే అన్నది 

యిందు కుదాహారణము, వినాశమువెందక్ష 

పోవుటయు, శాశ్వతముగ నుండుటయును 

సమానార్గకములు, కావున తానురుజువు చేయ 

వలసిన మాటయే మొదట, (గహించినా(డు, 
ఏ 

ఇట్లు పర్యాయపద ములను (జీ యాగ్గించి 

సిద్దంతేమ్ములను | య. 

ఇ్గును ఈ ధవ 

జూచ్యు వారంద 

నకు చ్యాత్రులు.' “ఈపని 

శనునేయలహాడమ్. ఎందుకూ అదితష్య గనక. 
, అదితీప్పని సీ కెట్లు తెలియ్యుము ? అది'చేయం 

'గూడదని నేనెటుంగుదును గనుక అదితప్పు”; 

మహోవిళ్షువు అదు దేవతలకం మెం 

గొప్పవాండు, "ఏందుకు? విమ్షు పురాణమునర 

దుంజెప్పంబఢినది గనుక, అందునశ్తుల చెప్ప 

బడియున్న ది? (శ్రీమహావిష్ణువు గొప్ప బాండు 
గనుకి అన్నవాదములు పర స్ప్సరా(శ్రయ 

దోవ దూవీతముల్న, ఈ దోషమునకు సిద్ధ 

సాధనము అనియుజేరు పెట్టవచ్చును. * 

హేశువాక్యమలపున సిద్దాంత వాక్యము 

లకును ఏవిధమైన్నం 

బంధమును లేనప్పుడు 

ఈ దోవముసి ద్ధిం 

చును... ? 
ఆంధ్ర జేళము గొప్పది 

చందంగుప్తుండు గొప్పచ(కవక్సి అ 

కావున చంద్భోగుస్తుండు అంధుడు | 

లంచ్ 

ఛానము 

The fallacy olf the 

consequent 

* 

౧ ఈొదోవము పై రూపముగ నున్న త్వర 

గాగనుంగొన వచ్చునుకాని యీ (క్రిందీరాప 
ముననున్న కనుంగొనుట కష్టము. 

పుతివాండు సుఖము గోరును 

సజ్జనులు సుఖులుగనుందురు 

కావున (ప్రతినాండు సజ్జనుండు, 

, తగిన హేతువులు శేనిే యొక కార్యము 

నకు నొకవస్తువు కానివ్యాపారముగ్గాని హేతు 

గ్శి 

ఇ tame! శ 
శి 



ళ్ 

“౧౦౯ 
ల్ 

fF ff. 

“అనుమానము . | (నం. తం 
టొ 

స్ Pol 

వనియెంచుట. . తోకచుక్కలు భూమిమోా(ద" 
+ 

౧ శుభా. * కుభములకు: 
ళు హౌళ్ళు విషర్యాస | హహ ce ళ్ 

గారణ మనుకోొ నుట" 
హశ్యాభాఢము 

The fallacy of tbe యు "తుమ్ములు, కార్య 
false canse 

లే 

లనుకోనుటయు దీనికి నుదాహరణములు, 

“కొన్ని (ప్రశ్నలు కలివి యుక్క ప్రశ్నగా 

నడిగిన గొన్ని సమయములయందు (బత్యు |- 

తేర మిచ్చుటకు ఫీలుగ 

“నీవు నీ 
తల్లిని కొట్టుట మాని Fallacy of many 

questions 
తినా?ి అను (పశ్నకు 

“అవును అని జవాబు చెప్పినను, “లేదు అని 

యొద (టోయ(బడును, 
“దె 

య విఘ్న సూచకము,; 

వెప్పీనను విజీ తార్థము నిచ్చును. “అవును | 

అనలళిగా నిదివజకు కొట్టుచుంటినని యర్థము. | 

“లేదు అనిన ఇదివజకు ౧వొట్టుచురటిని జం 

కను కొట్టుచున్నాను అని అర్థము. తెలివి 

గలవాండయునగాని ఈ మర్మము కనుంగొని 
“నేను ఎన్నడును మా యమ్మను కొట్టలేదు 

"అని జా బు చెప్పంజూలండు. సాతులను 

కాసు. “ఎగ్జామిన్ చేయునప్పుడు వకీళ్లు ఇట్టి 

విన్నలుచేయుచు, అగును, లేదు అని జనా. 
బు చెప్పుమని బదరించు చుందురు, అట్టు 

జవాబు చెప్ప నక్కరలేదు." 

ఇంతవజకు వ్యా వ్రీసాధకాను మానము 
(Deductive reasoning) నుగుతించి చప్పి 

తీమి. వ్యా _ప్రీసాధ్యానూమానము (Inductive 

16880601౧) నుగుటించి యు! జాచ్లా త న్యాయ 
i 

శా ్ ర)నుండలి యితర విశేషములను గుజీం " 

చియు తర్కము మః “న్యాయము” అనుళబ్బముల 

[క అ. 

పారిభాః ఏక పదములు 
లవ్యోప్రీ పీసాధశానుమానమును గుతించిన పాంభా 

పిక పదముల నీ కిందని చ్చెదము. ఈపట్టిక తేరు. కా 

('త్రుసంబంధమెన పాళ్చాత్య పౌర స్తు (గ్రంథములను 

_ వెక్కిాంంటినిచూచి. సమళార్చయబడినది. నాగర్మీప్రణారి 

జీసభవారి శ్వా న్ర్రీయపద సారిజాతమును, (Glossory 
of Scientific Terms), (పా ఫెసర్ రానజెగారి ఇరు 

వడవ శతొన్దాంగ్ల మహారాష్ట్ర కోళమును (Pro. 

Ranade’s Twentieth Century English Ma- 
rathi Dictionary)హాడ నుపవయాగించినాము, కొన్ని 

యింగ్షీ షుపదముఅకు ఆండుమూండు ప ర్యాయపదము 

లీయయుడినవి. అట్టియెడ నీయనుమాన వ్యానమునందు 

నుపయోగింపయిడినపదము మొదటనుు మిగిలిన పర్యాయ 
పదములు తయచవాతను (వాయంబడీనవి. 
Affirmative భావు విధాయక్క ఆ _స్రిర్వబోథక ' 

1 proposition భావవాక న్ు, 
Between the horns of the dilemma 

శ్ 
సికల్బు 

జాల బంధమునందు ఉఊభయసంకటనులాో ం 

ఉఊభర్గముతః పాకారజ్జు వు 

Casuist ధర్మళా Ey? తేర్మ(సవణు(డు 
Categorical proposition నిశ యా కచాక న్ు 
Conclusion సిద్ధాంతము, న్లిగమనము 

Concomitiince సావాచర్యము, 'సవాఛాజ్రము 
Concomitant 

absence వ్యతి నేళవ్యా ప్పి వి 

presence అన్వయచ్యా్లీ 

Connotation ధర్మార్థము, గుణనూ-చక మ్యు జాత్య 
] మ్బు సామా న్యాఖిధానము 

Connotativg గుణబోధక ము సౌతివిశిష్టవ్య క్తి క్తి 

౮ బోధకము 
గ 

4 
ళో? ళ ₹ aw] whee 



శ గొ 

శె గె 
a) సం. _౨.] | పాశ్చాత్య తర్కశాస్ర్రుము ననుసరించి ఇ" ంంగా్మ్నో 

A ' 2...) ష్ | 
(౧ రుం పరస్పర వై రము . |. , Material వస్తు “హీ వా సవహే  వాగ్ళిప్తా్య 
on 7 వరన నల” నె 3 

( tra lictory సరన్పరఖిరోధి శ ? ఖో సమ్మ ర ontraposition భూబొవదపరివ గ్రనమ్ము నీ RA పపదప ? ని పీ ధవ్యవ [0 Amphiboly వాక్యార్థన సంక్రేయ స్తా సంది స్థాపనము > ర ర 3 | 
a గా త్రో ద్ క Contrariety ఎవేరమ్సు? వై పరీత్యము "౫౭% వీల్ J Contrary వర, నిపరిత గి | Accent కాక్ చ్లీ లో =. క 

శ 
kJ) Converse పదవరివ ర్తి Four terms పదచతు స్థ్రయ "ప్లే : 

Conversion పదపరివ_ర్గనము, ఉచ్టేళ్యవిభేయ పరివ గ్గ అలలే 

నము 

Copula సంయాజకపదము, (ఆ ద్లేశ్వని"గోయ) సం 

గాహాజకము 

Deceptive reasoning ఫలము 

Deduction నిగమ నానుమా నము 

Deductive Logic వ్యా స సాధకానుమానము, నిగ 

మనవిద్య . 3 

Defective syllogism దుష్టానుమానము 

Denotation సంఖ్యార్థము, న్య క్ష్యర్థము విశేష్పాఖి , 

థానము 

Destructive dilemma నిజే ధాత శ్రీకి నికొల్పము 

Destructive Sorites నిశి. పేధాత్శగన్యాయ శృంఖల 

Dialectics తర్క-.ఇ(స్ర్రము ॥ 

Dictum de Omni et Nullo యద్వ క్టేతి జేక్షొసీ గ్త్ 

Differentia వ్యాన_గ్గక ము 

Dilemma బకొల్పజాలము 

Disjunctive వై కల్సికము | 

Distribution of terms పదములకు న్యా ప్రి 

న్యా 

Exceptive proposition " అప వాదకప్రతెజ్ఞ 

Lxclusive proposition నిరాసకో ప్రతిజ్ఞ 

TBixtensive syllogism విస్తార'కానుమాసము 

Fallacious reasoning త ర్యా భాను దుష్టతర్కము, 

Fallacies హీత్యాభాసముల్బు నిగ నాస్థానఘులు 

Logical తర్క. “హీ. 

Semi Logical అర్థతర్స.. “హ్యాిమిశ్ర హే, 

౪ 
శ్శా 

+ Accident ఉఊపాధినపా 

Undistrivuted middle ors య 
1111016 Major నానా 
11001 Minor అక మపశో వ్యా ప్తి 
Negative premises అభావ శ CUA 
Equivocation పచార 'నంళయ "శీ 

థి 
Ambiguous terms నార్ ఇలను, 
Composition 4 సంయోగ 

Division వా “హీ, తె 
Figure of 504601 అలం కామ చీ 

మూ సోపాధిక యా, 
” Dbetitio Principii అక్యోస శల చ 

సిద్ధసాదన్గాయ, ('ప్రకరణసనుము, 

Complex Question ss ప్న హే, 
Irrelevant coqclusion అస సంబద్ద "హీ 

Consequent అసిద్ధ ఆ 

* False cause “హీాతు విపర్యాన Es 

Figure (త్రిపాద శేణులు, అనుమానవా క్యప్రవారము 

Hypothetical proposition సాెపేష వాక శ్ర్మా 

Immediate inference సేకొదనుమానము, తే అవ్యవ 

పీతొోనుమానము ౧ 

Induction వ్యా ప్త సౌధ్యానుమానము, అజ్యస్ట్మ గవ 

ఆగమన అనుమానము.) 
106666౪6 Logic వ్యా ప్లీవాదము, 

ధ్యానుమానము . 
వ్యాస్ సా 

ఖ్ధ 

Inference తర్కము “అనుమానము 

vA 7 



. Opposite side విపకుము ల 

౧౦౫౯౬. అనుము_, “ (నం, వుం 
r 

జ, 

Law bf న్యాయము, సూగక్రోమ 0) ntity of a pr 

| Ratiocination థర్క_మ్మ్ అనుమానము Identity వీ కార్థక "న్యాయము ₹ శాచా క కనాను. 

. Contradiction సరస స్పరవైదథ్య వ్యానము. 

శ Excludeds middle క్ఫీతీయప్రచొఖావన్యా | 

. యీమ్ము మధ్యమ నిరాస'న్న్యయము 

Logic తర్క_కాస్ర్రమ, న్యాయశాస్త్ర యు అన్వీతీ కీ! 

Logician తార్కి కుడు నెయాయికు (డు 
గీ ॥ హ్ | 

Major premise ముఖ్య హేతు బ్లో కము, ఊదానార 

- ణము వ్యా ప్తివాక్యముు అనుగమవాక్యము | 

వ్యాపక పూ ర్వావయవము . | 

Major term సాధ్యము వ్యాపకపదము 

Mediate inference అనునూనము 

Middle term లింగము హేకుపదము, నుధ్య 

పడమయు ne 

Mintr premise గాణ హేతు వాక్యము, 

క్యమ్ము డాపనయము, హ్ళ్యాప్యవూ ర్వావయవము 

Minor term పతము, వ్యాప్యపదము 

Moods తర్శ_ములు 

Negation అభావమ్యు నిషేఫము, ప్రతిచే 

Negative అభావ (పదము, వ. 

Obversioh  రూపపరివర్త నము, (ప్రతివ రృనము, 

వ్యాహ్యవ్యాపక విరుద్ధ ప్రతి షేధము 

Opposite term వరో ధిపదము 

00౦51048 వైరము విరోధము, విపకుత్మ (ప్రతి 

ఒయోగము , 7 

Opposition of Proposition వాక్యవిరోథమ్ 

Particular propdsiticn పృక దేశిక చా క్యము 

Predicate ఏ ణోయము | 

Predication విధానము | 

హేతు వాక్యము స్వీక్సృతవా క్యముళ 

Proposition వాక్యము | 

Quality ofa proposition వా క్యరూపము స్వరూ 

పమ్సు గుణము 

Premise 

5 

-Quantity of a proposition వాక్యవాష్టి_ప్తీ 

Sorites 'స్యూయావలి 

Sub-altern బాస చెరి 

| Sub-alternation అభాసజెరము గ 

| Spb-contrariety కించిదై సరము 

: Subject కర్త పదము 

Syllogism న్యాయము, (త్రిపొదితర్క-ము, అనుమాన 

వాక్యము శ్రే స్థివయవి 

Term పదము 

Universal proposition సార్వ దేశిక సర్వవ్యాపి, 

సర్వగత్స సౌర్వలౌ కిక (వాక్యము) 

అనుము . (Dolichos Lablab):-ఇది 

చిక్కు.ట కుటుంబములో. జేరిన యొకజూాతి 

మొక్క. మొదట. గొంతవణకు గుజ్ఞుగ నెదిగి 

పిమ్మట తీగగసాగును. అకులు చిక్కుడా కుల 

వలెనే ౨ ఉపదళములు గలిగి యుండును. 

కాయలును గొంచె మించు మించు చిక్కుడు 

శాయలనే బోలియుండును. ° 

అనుఘు ల్రిండియాదేశ మంద౦తటను 

సాగుచేయంబడు చున్నది. అనేకచోట్ల వన్య 

స్థితియందునుగానవచ్చుచున్న ది. హిమాలయ 

ముల్నపె* నేడువేల -యడుగులు ఎత్తువఆి కు 

నిది సెరుగుచున్నది. ఇండియా చేశ మే 

యా మొక్కకు ఆదిజ్ఞానమని యూహీింపః: 

బడుచున్నది. మూండు వేల సంవత్సరములకు 

బూరషమేజనులు దీనినెజింగి సాగుచేయుచుండి 

నట్లు చర్నిత్రశారు లూహించు చున్నారు, 

. ఇండియాన్యుడెయే యిది చీనా ఈజిష్ట్ర 

ర్క. 
క 



సం. 9. ] 
గా 

ణి 

ఇ అనుము ( "1 ౧౮౯౭ 
న 

ఇ “9 తి 

'పర్సియా మొదలగు దేశములను వ్యావింఛి, 

యుండున్యు, 4? | 

ఇండియా దేశమున దీనిసాగు " "మధ్యమం 

పశ్సమ దత్నీణభాగములందు "మెండు. ఉత్తర 

హిందూ స్థానమున దక్కున, పన్న పురి రోజ 

ధానిలో బళ్జారి, కడప, కోయంబత్తూరు, 

సేలము, దతఠీణార్మాడు, తంజావూరుజల్లా 

లీసస్యము సొగుపేయంబడు (పజేశములలో 

ముఖ్య ములు, 

అనుములోం బెక్కురకములు గలను. 

గింజల వర్షమునుబట్టి పీనిని తెలుపు (ఎరుపు 

నలుపు తరగతులుగ విభాగించనచ్చును. బొం 

బాయిరాజథానిలోను కొన్నియితర (పబేళ 

ములందును తోటపైరుగ సాగుచేయంబడు 
రకములును మెట్టసస్యముగ సాగుచేయ( 

బడు రకములును వేర్వేజుగ పరిగణింపంబడు 

చున్నవి. + 

అనుము తొలకరిలో పోడి, కొండి, ఆముటో 

ములు ముదలగు సస్యములలోంగల్సివి సొగుచే 

యుటనవాడుర, 'సెస్టంబరు, అక్టోబరు నెలలలో 

పునాస పంటకోతలకు పిమ్మట దీనిని సొగూ 

చేయుటయు' గలదే. ధుంపవరి 'జేల్లలలో వరి 

కోసిన వీమ్మట జనవరినెలలో దీనినీ సాగు 

చేయుదురు, శ 

: అనుమునకు సంక గరుములును, గరుము 

లును అనుకూలములు. చేలను క, క బొ లే 

దున్ని నొగటిచాలులో విత్తులన్ను అడుగున 

కొకటి చొప్పులీవేసి కస్పవలేన్యు , టశ్యేకమ్య 

పేల్లునెడల ఎకరమునకు (౧౬-899 నేర్ణ విత్తులు 

పట్టును. ౫, ౬ నెలలలో పంటపూ ్లీ నీయగును. 
4111) 

 సామోాన్యముగ రోం-౬౧ కుంచ్లోములు. యను 

ములునో ౧, బండిబొత్తును అగేను, ౧ 

3 అనుపవెేని క్రాళవిధమగుపేను తలెచు పట్టు 

చుండును. గొంగళి పురుగులును బలా 

కప్పుడు నష్టమును గలిగించుచుండును, బ్ఞతేర 

పయరసస్యములకు వలెనే దీనికిని పూతశా 

లమున మబ్బులును "లేమగాలియు: (బతి 

కూలము, అనుములు మనుమ్యులకును సకువుల 

కునుగూడ ఆహారముగ నుపయోగించును. 

సాతాళించిన్న యననులు బాల చోట్ల అంగ 

కృలోవి క్రయింపబడిచుండును. పచ్చికాయల 

లోని గింజలు కూలిలలో నుసశమాగింతురు, 

అనుఫగుగాళు పశువులకు మంచిడాణా, అోమ్ప 
దెంగి 

బొత్తు పళువులకుం జబీయము. - 

అనుముల యొక్కయు అనుపబొత్తుయొ 

| క్యూయు పృథక్కరణ మోా(క్రింద వివరింప 

బడ్నును. . 

అనుములు  అనువబొత్తు 

లేమ లారా ౫౯౫౯9 

ఆల్టుమినములు _9౧.9౫ ౧౩౫౨౭ 

కర్బనోజ్జనితీములు ౫౭.౨) రోకింది 

చమురు ౧.9౫ ౨3,0౨ 

నారపచార్భ ము ౬_.ోE ౧౬.౧౫ 

బూజిద * ఈ౦౧ ౧3.౭౮ 

* అనుము పళువ్రల'మేతేకొటుకుం(బ్ర'క్యేకము? 

బెంచందగిన సస్య మేలలోనొకటి, పుచ్చియెరు 

ర 
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టొ 

“౧౦౯౮, కను రా 
ళ్ 

న్ 
f గి 

రము 
ళ్ 

పు . (సం. కొ 

£ శ 

వునక్సును దీనిగొట్ట (ప్రశ స్తము, ఇందు న్లూటికి 

0.2౫ పాలు న త్రజినియు రీ.గ౬ పార్ స్సుర 
Crre 

త్నంచామ జసీదమున్గు ౦.౫౬ పౌలు'పొటా' 
pe | 

షును గలవని . లేక్క వేయంబడెన్ను 

అనుములు నభుగగొట్టి నీటిలో నాన వేసిన 

యెడల నొక్కొకప్పుడు ఉదజసయని కాన్లు 

ము (Hydocyanic acid) అసు వివ[ద్ర న్యము 

'జనించునని డాక్టరు వెదరుగారు కనుంగొనిరి, 

2 [గో జో. 
అనుయాయి. ధృతశాష్ట్రిని నూర్గురు 
పుత్రులలో నొక్కండు. 

అనురా ధ పురము ఫింవాళ ద్వీప 
మందలి యొక పురాతనషట్టణము, జొద్దత్నే త్ర 

జ్ 

ము, పూర్యముది మహావై వైభవ మనుభవించిన _, 

పటణమెనను (ప్రస్తుతము విధ్య్వంసమై జీర వితి. 
0 ౨ ఎజి ర లి 

యందున్న ది. మొ త్తముమోంద ౧ోం౦ సంవ 

తరముల వజుకును సింవాళమునకు ముఖ్యపట్ట 
ణముగ నుండెను. 

al 

“గౌతమబుద్ధుడు నిర్యాణమునందిన సంవ 

త్సరమున్నే విజయ చేను(డను వాండార్యా 

వర్తమునుండి బయలు చేరి సింవాళ్గమునకు 

వెళ్ళి. యచ్చట రాజయ్యను” అని సింఫ్థాళ 
చరిత్రమును డెలు పు మహావంశమువలనం 
చెలియుచున్న ది, "ఈ కేంజేీ" యాచేశమునందు 

నౌద్దమతమును వ్యావీంపంజేసెను 

ఇతని కనురాథుండను తృమ్ముండు గలీండు. 

కతండు క్క. పూ. ఇంద శతాబ్బమున *“అనుర్వా 
ధథవ్రురమ్మును” (పతిస్థిం చెను, 

శా 

ఇది మొదట 

య. 

- న్ కచిన్న పల్లె. | 

| చుండెను. 

పూక రోకి.౨ (పాంతేమున" 

పాండు కవ డునులాజు సింహాళముచేలు 

“ అతం డనూరాధ పట్టణమును 
బెంచి పెక్కు మేడలను; (ఉద్యాన ననములను 

నిర్మించి, మహాప ట్టణముగ మార్సి, తేనరాజ 

భానిం జేసి కొనియెను గావున నిది అధమ 

పతుమున శెండువేల నాలు/సవందల సంనత్సర 

_ 
- ముల పురాతీనపట్టణము. 

రోగ 

సమకాలికుడు, క 

దీని చుట్టుకొలత 

ముప్పదిరెండు (క్రోశములు. 

జయవావీయను నొప్పతటా 

కమున్వునిర్మించెను, దానినే రాజువేర అభయ 

జెప్పూచుండిరి. ఈ తటాక 

మిస్పటికిని గొంత వజఅకుం గానవచ్చును. 
ఇప్పుడు గానవచ్చుదాని కో 

ఈ రొజు 

వావీయనియు. 

ల్లి రెండుమైళ్థు. 

దీని యొడ్డుననే రాజు నూతన పట్టణమును 

గట్టించెను. దీనికినాలుగు సివార్గును సమాధి 

స్థలమును, 'వేటివాం(డ్రు మొదలగు వారికి 

' నేజుపల్లెయు చేవాలయములును, జైనులు 

ఆజీవికులు మొదలై న మతవముతాంతరులక్కునె 
మఠములును, వేటు వేజుగ నిర్మించెను. పట్ట 
ఇామున కుత్తరమున గా మిసీతటా కము! 

ద్రవ్విం చెను, ఇప్పుడు .దోనిని విలాన్ తటాక 
మందురు. 

ఈ పట్టణముయొక్క + వై భవము నుః 

' శోభను, క్ రనిపెంపుచేసినపాండు తిస్సరాజు. 
క 

ఈతండ్లు శ్ర *పూ. 5 వ శతాబ్దమధ్యమున నం 

డెను. శానన నితడు అశోక్రమహా రాజుతో 

ఈ యిద్దజురాజు లొకోరి 
ణల 

ళా 



సం. ౨] 

గో 

గ 

3 ౧ంంగా గ” 
ఇ 

ని On) గ 

ఫలా గే డ్డ] 

“నొక “రెన్నదును జూచుకొనక. పోయినను; 
మిక్కిలి (| స్నేహముగలవాశ్షి ” బౌొద్ధను త్వాబి 

, 

వృద్ధి చేసిరి, తిష్యుండు బౌద్ధమత మొ సవలం 

బించి బౌద్ధులకు చంద్యమిగు బోధివృతు 

మును కఈ(గాముమునందు? బాలించిదానిచుట్ట | 

వముహావిహారమును నిర్మించెను, గయలోని 

నటవృశుముయొక్క.. కొమ్మనొక దానిని అశో 

కుడు తిష్యునకు(బం'పెనట. దానినేయాతి (డు 

బోధివృతుముగం బా తిం "చెను. ఇ ట్లు 

రమారమి _౨..9౧౦ సంవత్సరముల (క్రింద 

బాత(బడిన వృకుమిప్పటికిని జీవించియ్యున్నది. 

ఈ నృశ్షుమచ్చటం భాతయబడిస స్పటినుండియు 

నాస్థలము బౌద్ధులకు పుణ్యవే(త్రమయ్యాను. 

ఈ బోధివ్యవము రమొక్కు. పీఠ స్థా నము 

నకు మహావిహారమనివేరు, ఈ విహారము 

నందు రెండువుహో భవనములు కలవు, అవి 

మిక్కీ_బి మనోవారములుగ కస్తై బడిన వి. 

ఈ వృతుమును జూచుటకై దూరదూర దేశ 

ములనుండీ బొద్దులు MR వ్ర న 

విన లో “ఫాపా " అను చీసాపరోవ్రాజ 

కు(డిన్భతమును జం దః వృతమూ 

కింద నైదుగురు బిద్ధులు సిద్ధించిరని యాచే 

శప్తువారు చెప్పెదరు. ? 

ఈ మహావిహారఘునకుం గొంతదూరము 

స్తూ పా కారమైన తమొక చై త్యముగలదు, ఇందు 

బుద్ధ బేవుని అన్తులు సమాధి గావింఫంబడిన 

ననీ జాస్పెదరు. . ఈ వైత్యమున్ను డీ పూ. 

902-వ సంసత్సోరమున, చేన ప్రియ తిష్యుం, 
గ 

కుదినై వెపు అస్థవచ్చి 

+ ఈగ” 

| డీనురాజు నిర్మించెను. ఈ రాజుపై బుద్ద బేవు 

నకు నెక్కుథు 'శృ్యవయుండుటబే భుద్ధ చేవుని 

ఈ శాఖినుకుస్నముపై 

నిల్చెనటి, అతడు దానిని Ca కిపూర్వముగ 

స్వీకరించి జాని= పె నీ వై త్యమును "సిర్మించె 

సట, ఇళ్లు ఇచ్చట నుటేకొన్ని పురాతన 

నిర్మాణములు గ్గెలవు. “ 

ఈ రాజీ పట్టణమునందుం బది(క్రొ_ త్రమం' 

దిరములను నొద్దన కాభివృద్దినై కటించి పట 
థి గారా లు లు 

ణము శోభోెచ్చించెను. ఇవన్నియు నిప్పుడు 

జీగ్గము ఖై పోయినను, ఆవుందిరములలోని 

కొన్ని శిలాభాగములు మాత్రము తమపూర్వ 

Lo) వె భవమును వెల్లడి చేయుచున్న వి. బౌద్ధకా 

అపు శిల్పకళా కౌశలమును జూపునట్ట ముఖ్య 

స్థలములలో నిదియొకటి. ఇచ్చట థూపోరా 

నుము, మునివిహారఘు అనుకట్టడము లింకను 

గానవచ్చును. రాజ4యోద్యో గమునుండి 

సన్యసించిన ,వారుండుటకుసై మునివిహోరము 

నిర్మింపంబడియ 

తిస్స రాజు మరణానంతరము కొడ్జాకాలము ' 

స శే తబ్గుళులు (అజినవారు) ఈ షట్టణమును 

స్వాధీన పర చుకొనిరి, కాని యొకక తాగా నంత 

రము, వారియొద్ద నుండి దుష్టగామిని అభయు! 

డను వాండీ డీపట్టణమును స్వాధీన నరచు కొనెను. 

ఇతంటే పట్టణమున నూత న మందిరముల 

నిర్మిరిచెను. అందు కంచురాజమందిరమన్నది 

మిక్కిలి విఖ్యాతి వడెసెిను. ఇయ్యది సమ 

చతుష్కోణాశారమైన యరుగుమోంద వేయి 
శ ణి 

» 



* ౧౧౦౦. అ అనుశాధపురము, 

శా * 

[సం, ఒత్తు? 
ళ్ 

క. 

రాత్మి స్తంభమ్రఃలు నిలిపి వానిపై గట్టబడి | 

నది. శ ఛతుపోో- అముయయకర యుకొరక్క_ 

భుజము" యం అడ్డుగులు ' 'సీడువుం డెను... 

-ఈజ స్తంభముల నిప్పటికినో చూడవచ్చును, 

ఈ _స్తంఢములమో(ద చతుప్కోణాకారముగల 

లండి చానికంకైది చిన్నదిగ నుండునట్లు 

4 తొమ్మిది యంతేస్తు ల మేడఃగట్టం బడియె ! 

-ఈ మేడ | క్రిందినుండి పె వజకు ౧౫౦ అడుగు 

లెత్తుండెను ఈభవనమంతయు. గొయ్యతోం 
జేయంబడియ. చివరయంత స్తుమోందం గం 

చుతోం జేయంబడిన "పెంకులు కప్పంబడియు౦ 

డెను. దీనికంతకును ముష్ప్రదికోట్లు రూపా 
యలు వ్యయమయ్యినని.మహోవేంశమునందు( 
జెప్పంబడినద్ది (౨౭) ! ? 

ఇఈ రాజే వేయికోట్టరూపాయలు వెచ్చిం చి" 

““ఫీంమావతి” (బంగారముతో 'జేయంబడిన) 

చఊచానోబను మందిరమున నిర్మించెనంట. కాని 

యిది యారాజుకాలములో. బూ ర్రికాలేదు. 

ఈ బంగారు దాగోబము; డానిరచన, శోభ 

. మొదలయిన వానిని విపులముగ మహావంశ 

మను , కావ్యమునందు నైదు సర్ల్షములలో 
ధా కిక వరి ర్లించియున్నా (డు. ళా ౧ 

* వూ ౧౦౯ లో తమిళులు వారల 
అరు అంద క్ష్ జ్య సవాల్ పట్టుకొనిర్కి ఈ పూ. ౮౯వ 

సంవత్సరమునందు సింపాళ చేశజుడై న వత్త 
గామిని అనువాండు ఈపట్టణమును తమిళుల 

f యొద్దనుండి తీసికొనెను, ఈతండు తన విజయ 
సూచకముగ అభయగీరిదాగోబమను మందిళ 
మును కట్టించెను. క 

తరువాత కాలమునను రాజులును, ముం” 

క్ఫులున్సు ఇత్ర్స శ్రీమంతులును ఈ, పట్టణము 

నందు గొప్పగొప్ప మేందిరములను కట్టించిరి. 

కీ. శ. రవ శతాబమునందు. గటంబడిన జేత్ర 
ww (లు ణ్ రు 

వన్గాశశమము “అనునది యింకను కొంతవజక 

మంచిస్టితియందున్న ది. 
థి 

అయిదవ శతాబ్ల ప్రారంభమునందు ఖొహొ 

యాను అను చీనా పరి(వాజకు(డు ఇచ్చట 

విద్యా భ్యాసమున క్ష 

రెండు సంవత్సరములు 

(రో౧గ-ర౧ ౨ ఉండెను. ఆతని కాలమందు 

నిచ్చటం గొప్ప విద్యావీఠ మొకటి కలదు, 

ఉ_త్లర "దేశవముందు 'నాలంది విద్యావీఠ ము 

నకు నెట్టి ఖ్యాతికలదో యట్టి ఖ్యాతియే 

దత్మీణమున “అను రాధపురి విద్యావీఠమున 
కుండెను, సావూన్యజనుల క్రై, ? ధర్మశాస్త్రము 

జ్యోతిషము, నీటిపారుదల. (చెరువులు నిర్మిం 

చుట, కాలవలు (త్రవ్వుట మొద లై నవిద్య) 

కవిత్వము; సాహిత్యము అను విషయములు 

నెప్పచుండిరి. భితువులకు (సన్యానులు) పాలీ 
భాషలోని బౌద్ధ "వేదమ్లులును, వానీమిది 

దేశ భాఫల్ భామ్యములును గురుశివ్యపరం ప 
రగ బోధింపంబడు చుండెను. పాలిభామయు, 

వ్యాకరణమును వారిమత స్ట సంబంధమైన 

r 

విద్యా శ్చీభ్రము 

యోగ శాన్ర్రము, సీత్రిశా మ్రమూ తత్త శా 

వ్రుము, మీమాంసా శాస్త్రము, భిీకువులు 

.నేప్పకొను. విషయములలో ముఖ్యమైనవి. 
గ్ త Aoo ౯ 
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ఇట్లు ఘనత జెందిన విద్యా వీర మునకు పుల స్థి పురమును దానిని సంహుళమునకు రాజ 
నానా బైేశములనుండి విద్యార్థులు వచ్చుచుం 

డిరి, గయనుండీ బుద్ధ ఘమోమషుండను వాండు' 

వల్లి నుతీసం బంధ మైన తళ్వ్యములను నేర్చిొని 

నచ్చెను. | శె 
॥ 

బుద్ధ ఘోూషుం డిచ్చట నుండిన కాలమున, 

' ఈ పట్టణమునకు. నీటి 

య్ బ్బ ౦ ది, 'లేకుండః 

'చేయుట?శై ధాతునేనుండనురాజు (క్రీ, శ, రం 

లో, పట్టణమునకు నేయదిమై శ్లవిరాంద “కాల 

వాపి యనునొక గొప్పతటాకమున్ను నిర్మిం 

చను. ౧౪ మైళ్లు పొడువుగల దాని కట్ట 

యిప్ప టీకిని ఆ యరణ్య (సాంతమునం గాన 

వచ్చును. అప్పుడు దాని చుట్టు రొ నం 

మైెళ్లంట. అందుండి పట్టణమునకు వచ్చిన 

కొల్వ లిప్పటికిని కొన్ని మంచి స్టీతీయందు 

న్నవి. మానవులచే నిర్మింపయెజిన తటాకము 
అలో నాకాలమందు నింతకంశొం బెన్టది "లేడని 

చెప్పవచ్చును. ఇదియే యను రాధపురమున 

నరిగిన గొప్పవై భవ కార్యము. ఇంక మొంద 

ఫీపట్టణ 'నైభవము తగ్గంజూచ్చె, . 

ఇ6టం దరువాతీ ర్షాజ్యమున కై పెక్కువంళ 

ముల వారు పోరాడుచు నొకప్పుడు వీరును, 

మ జి యొ క ప్పుడు వారును విజయులగుచు 
వచ్చిరి. ఓడినజారు తమిళుల సాయముందీసి 
గా నుయండినం దున (గముముగం ద్గమీళులా 

నీటియ్'ర్పాటు 

ధాని చేసిరి 'ఎ౧-వ క తాబ్దమునరిదు దీనిని 
ఇస స్స] 

' ఫొజిధాని? సేమింబ్రయత్నమ్దు. జరిగ్భెనూగాని 

అది గీపల్గమెనది కాదు, "రీ Ep ౧౩౦౦ల 

పాంతమీన నిదిబొత్తుగం బాడుపడ్ పోయి 
> ॥ 

నట్టు కానవచ్చుచున్న ది. చుట్టు పట్టు Ao 

మైళ్గే వజకు గినరణ్యముం పెరిగినది. ఇప్పుడు 
బోధివృతుము చుట్టునున్న బౌద్ద బికువుల రెండు 

మూడ: గుడిసెలు తప్ప నుతే యిల్లును లేదు, 

ఇటీవల నీప్రాంతమునుండి రోడ్డు, రైలు 
పడ్డందున నిచ్చట గొందటు దోొరతేనము 

నారి యుద్గోోన స్తులు బంగభొలు కట్టుకొని 

వాసముచేయుచున్నారు. శిధిలమైన కట్టడము 
లను దొరతనముీనారు ఇంకనూవెడి పోకుండ 
రశ్శణచేయు చున్నారు. జ 

అనురాధా, సోముని యిరువది 
మీడ్లురు భార్యలలో నొక్కత, + నత త్రము. 
-[యూండు నత త్రోములు.] 

గ 

అనుల. ౧ సింహళ జేశపురోజై న మహ 
, నౌగుని భార్య. మహానాగుం డశోక చశ్రవ గ్లికి 
స్వనుకాలీనుండని చెప్పె దరు. సింహళమున 
బౌద్ధధర్మమును వ్యావీంప్య జేయుటకు నీమె 
పొటుపడెను. ఈమెకు బౌద్ధమతజ్ఞాన మధి 
కముగ నుండెను. ఈమె అడవిక్ష ప వేరు సంఘు 

మీ(త్ర. ఈమెకు నొద్ధమతమునంద్యుగల విశేష 
"దేశమున. (బవేశించి దాని దోచుకొనంబొ + జ్ఞా నమునుబట్టి ని రఘ మి [త యిీమెను 
చ్చిరి. క్రీ కీ. భి ౨౧౦లో నీపట్టణము విడిచ్చి, 

శ 

“ఆచార్య యని వీలుచు చుండెను, + 

ఇ Aon 
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దురాచరణము కలది. తనపతియగు కొరాం. 

గుని,. ప్పుడుండగ్గు తిష్యుని, నలుగురు ఉప పత ' | 

లను ఉవముపెట్టి చంపెను. 'ఈమె రాజ్యము 

చేయుచుండంల నీవె. మరదికుమారుండై న 

కాలకరరిమ్యుందనునాండు & తీరుగబడి యీమెను 

“చంపి నాజయ్యెను (క్క కం పూరం. .) 

 అనులు: వేదకాలముదు 

తేటముననున్న జనులకు చేరు. 

అనులోమ? వ్రతిలోమవివాహమాలు) 
ఎక్కు_ వజాతి త్రీ 

లను వివాహమాడిన నది “అనులోమవి వాహ 

మనిపీంచుకొ శును, (బావ్మాణుండు తత్రియ 

వై శ్లూ ళూ(దత్ర్రీలను; త్యత్రియుండు వైశ్య 
శూద్ర 'శ్రీలను: వైశ్యుడు శూద్రత్రీని 

వివాహ మాడిన అనులోమ వివాహమగును, 

దీనికి విరోధశబ్దము (ప్రతిలోమ వివాహమను 
నది. 

పురుషులు -రషఘ్కువజూతి 

తక్కువ జాతిపురుషులు ఎక్కువజూతి. 

శ్రీలను -పెండ్లి చేసికొనుట (ప్రతిలోమము* 
హిందూ. ధ్ధర్మ శా _స్త్రమతమున (పత్తిలోమ 

వివాహములు ఎల్లప్పుడ్నునుగర్భి తములు, అను 
లోవ వివాహములు పూర్వ యుగముల 

యందు జెల్లి నవి. కాని. కోలియుగమునందు 

నవియు నిపీజ్ఞము లే. ఇప్పుడమలులోనున్న 

ఆచారము (ప్రకారమును కోర్టువారిచే నొప్పు 
కొనంబడిన హీందూ లా ప్రకారమును అను 

* ఘులే. 

లోమ (ప్రత్తిలోమ నివాహము లన్నియు నిషిద్ధ 
శ 

న! ల షం 

ననుసరించి యీజాతివా 

రాజాతిలోనే "వివాహాముచేసికొన వలెను. 

"అట్లు చేసికొనక్ర మజియొక జాతితో సంబం 

ధము కలుగంజేసి కొన్న యెడల నావివా 

. ఆచారము 

నవామ్మువెల్లదు. అనలా వ్యవహారము కోర్టుకు 

వచ్చీనప్పుడు, కోర్టువారట్టి వివాహిత శ్రీని 

| చాసిగనుు దాని సంతతిని దానీ పుత్రులు 

“గను భావిం చెదరు, 

ఇట్లుసామాన్యముగ అనులోమ (ప్రతిలోమ 

వివాహములిప్పుడు లేక పోయినను, ఒకవిథ 

మైన యనులోవు పద్ధతి యిప్పటికిని పీందూ 

"దేశము నందున్నది. బంగాళా "దేశమునందు 

(బాహ్మణులలో కులీనులు, "దేశీయులు మొద 
లయిన భేదములు కలను. వారిలో కులీనులు 

అందజీికంటు నెక్కువ వారమని చెప్పుకొని 

యెదరు. పీరు తమకంకె. దక్కువ వారగు 

బ్రాహ్మణుల యుంటి ఆడువిల్ల లను చేసికొం 

దురు. తమ ఆడువీల్లలను వారికీయగు. అళ్ల 
మన దేశమందు మధ్వలు, లింగభఛారులయిన 

ఆరాధ్యులు, 'తామితర _బాహ్మణుల కంకు 

నెక్కువవారమనికాయబోలుస్మా_ర్త(బాహ్మణు 

లయింటి యాడపడుచులను/వివాహమూా జెదరు 

కాని తమ యాడపడుచులను స్మా ర్తులగీయరు. 

కావున నిది వారివారి స్యారిశయభావము 

వలన నేర్చడిన యొకవిధమైన అనులోవు 
వివావావిధానము ! . " " 

'వేజు వేటు జాతులవారిలో నిచ్చి పుచ్చు 

కొనుట నిపీద్ధమైనను, ఒక్క_జోతెలోనే పెక్కు 
శ 
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గ 
టరజాలోరానలువలరాపల దార్లు. దయం దల ద పగామనన్లా ఆం mre, Fe 

శాఖలున్న చోట, సాధారణముగ చేశాఖభా 

రాశాఖలోనే సంబరధముఖు” చేసికొన్న ను, 
ఆవశ్యకత నుబట్టి యొక ఛాఖవార్గు మజియొక ' 

శాఖవారితో సంబంధ 'బాంధవ్యము చేసికొను 

నాచారము హిందూ చేశమునందుం గలదు. * 

బాహ్మాణులలో బుగ్వేదులకు యజున్చేదు 

లకు సంబంధము లవిచ్చన్నముగ చేశనుందం 

తటను (ఆంధ చేశమునందుంగూడు) జరుగు 

చున్నవి. వెలనాటి వారికి త్రైలగాణ్యుల'స( 

గూడ పెక్కుచోట్ట ఆత్నేపణము లేకుండ వివా 

శ 
గ్శి 

% 

ప్పుడు బాంధవ్యము కలియీచునే యున్నది. 

నియోగి నై ద్రికుల్ళి కంతేగం గలియుటలేదు 
గని, అట్టినంబం భములును, బా స్లేగాలేవని 
వెప్పుటీకు+ఏలులేదు. అశ్లు ర్యాజులు,నెలమేలు, 

కమ్మలు; డ్డ, తెలగాలు; మొదలయినజాతు 
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చళగేవృముచేయును) * 
2] వాద ము. 

వేదమును నమ్మని బౌర్ధాది పూర్వపక్షులు | 

Cp 6% 

అను ని గణా . 

ళ్ 

ళ్శ ళ్ 

వేదమునందు నుండు అను వాద వాక్యములు 

‘ పస్ట్ వేమణన్యాయమున. బన రు క్తమ్యులు 

గనుక వేదమునకు గారవహాోని కలుగుచున్నది 

యని యాజ్నేవించిరి. అందులకు గాతమా 

చార్యుల వారు “అను వాదములు పుసర్చుక 

ములుకోవు, అవేశబ్దములు మరల వచ్చినను 

వానికి నర భేదముండున్యు వ్యవహారమునందు 

ముదేట గచ్చ (ప్రోఅనియరల గచ్చ,గచ్చ 

(పో పో) అశా దానినే అనువాదిం చినప్పటికి 

శింగోవతడవ నుచ్చరించిన గచ్చగచ్చ పద 

ములకుకీ ఘుముగాపొమ్మన్నియర్థమగుచున్న ది. 
అశు _వెదికములగు అనువాదములకును విధి 

వాక్యములకంటె భిన్నార్థ ముండును. కావున 
నవి పునరుక్తములు కావు. అని గాత 

"ముండు చెప్పియున్నా(డు. 

వీనిబూంద వాత్స్య్యాయణుం, డిట్లు 

భామ్యను (వ్రాసినాడు విహితమైన య్లుర్ణ 
మును మరల నేల ఇొప్పవలెనన్న అధి కా రార్భము 
(చెప్పుబోవు' విషయమిడియని తెలియుటకు), 
విహితమైన దానిని నిందించుటకుగాని, స్తు 
తించుటకుగాని, విధిశేషముగ గాని వేప్పం 

* “శ స్రుతరగమనోప చేళశవదభ్యాసాన్నా విశేవ.ః? 
fT 

ళ్ 
“ [గళ ౨. ౧. ఉర్ఫా 

ళా 

బడును, విహికార్థమునకుదరువాత వచ్చినది” 
కూడ నను వోదనుగును -లోకము నందును 

అనువాదము కలదు. “వేండువండుి అనిశెప్పుట 

కలదు. అందుకు? ద్వరగ వండుమనిగాని, 

దయ్మచేసివండు' మనిగాని ( (అధ్యేమణ), తప్పక 

వరిడుమనిగాని (అవధారణ) అర్థమగును.కో , 

వై.నివర్ణింపం బడిన మూండు విధములైన 

- నాక్యములలో విధివాక్యము లే (ప్రమాణము 

లుగాని మిగిలిన శెండువిధము కె వైన వాక్యములు 

ప్రమాణములు కావని కొందటు పూర్వపతు 

ముచేసెదరు. అందున గుతించి “అర్థవాద ము” 

అనశబ్దములం జూచునది, 

అమువిందుండు. ౧. విందుని 

.తమ్ము (డు. వసుచేవుని తోయుట్టువగు రాజూధి 

చేవికిని, ఆమెసెనిమిటి యవంతిరాజు జయ 

నేనునకును పుట్టనవాండు. శ్రీకృష్ణునకు మేన క్లే 

కుమారు (డు, 'భారతయుద్ధమునందు దుర్యో 

ధథ్నపతుమునం బోరాడి అక్టుననిచేం జచ్చెను, 

భా దో, అ, (౬౬. 

a శేకయ రాజుయొక్క. యిద్ద౭తు పుతు 

అలో నొక్కొ_(డు. ఏపీని అన్న విందుడు. భారత 

యుద్ధమున్సందు. బాండవీ పతు పాతి మొ 
యుండ. 

* “కిమర్థం ఫునర్విహితిమన్గూద్య తే | అధికారార్థమ్ 
విహితనధికృత్య స్తుతిర్చోధ్య లే నిస్టావా విధిశేవ వ ఇ 
భిధీయ తే, విహితాసన్ట రార్ట్రోఒపిచానువాదోభవతి।,, 
లోశేపీ బానువాదః | పచేతుభ చతు భ వానిత్యభ్యానః। 

తపం పచ్యత్తా మితివా | అంగ! పచ్య తామిళ్య న. 
నార్ధమ్। పద్యశ్తా మే వేతి బాలవధాప్ణార్థ మ్! 

౫౦౬ గి 
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వ్ ధృతరాష్ట్రుని నూర్గుణు . పుత్రులలో", 

నొెక్క_డ్గు. శ "3ె 
గ ' +" 

3 

ర్త నాడు “విందానువిందుల్లు.! 

అసుశాల్వుండు. ఫౌభ పతిమైన 

శాల్వుని తమ్ముండు, ఇాల్వునిం గృషుయ్ 

చంప నీతండు కృష్ణుని 'నిటయిన 6 జంపనిశ్చ మ లు 

యించెను. ధర్మజుండశ్వమేధముం జేయుసమ, 

యమున గృన్షు(డు కుటుంబ సహితముగ 

హ_స్థినాపురమునకు రాయగా సీతండు సేనా 

సమేతుడై. వచ్చి నా _స్థీనాపుర పార్గ మున 

దాగియుండెను. ఒకో సొ(డు కృష్ణు (డును, 

పొం డవులును అశ్వ మును సరిఖీంచుచున్న 

నారని విని యీితండ చ్చటి! చివరికి"జిలియ 

కుండవచ్చి కణములో నళ్వమును తీసికొని 

పాొతీపోయను, భీముడు, సైన్యముత్రో వాని 

దరిమికొని చనియె, (ప్రద్యుమ్నుడు వృష. 

కేతుండు వానింబట్టి ెచ్చెదమని (ప్రతిజ్ఞ జేసి 
౬ యు 

పోయిరి. (ప్రద్నుమ్నుడోడె. వృవకేతు(డు 

అనుశాల్యునినోడించి, బంధించి కృష్ణునొద్దకుం 

"దెచ్చె. నాడు కృష్ణునకు శరణుజొచ్చి; అక్ష 

మేధమునకు సాయమ్ధుచేయుటకు నంగీకరించి 

స్వనగరమునకుంోయొ. (జై మినీ అశ్ళోమే ధము 

అ, ౧౨౧౪) ౫ 

అనుహా. “ఛారత వర్షీ య నది, 

('భొరః ఖమ్మ. అ, ౯) 

అపుససాయ. చూకు అనసూయ.” 
శ, 

* 

జ 

ఆసు హాదుందు. హీదణ్యకిపునకు 

యహాడష ఇార్యయంద్యుబుట్టిన నల్లుర్లు 

| పత్రంలో నొక్కుడు. ల్ ర్వ సూ 'ర్మి. 

చావగీలుడు, మ హీ షః డు ఖినుపారు 
శ "0 

"ప ఫు. 7 

అనూవయుండు. ధృతశాష్ట్రాని 

నూర్లురు పుత్రులలో నొక్కుడు. 

అసూపగడ ము. రాజపుతానాలోని 
బికానీరు సంస్థానమందలి యొక పట్టణము. 

సంస్థానాథిశ్వరుండగు అనూపసింగు చేర 

సంవళ్ల్సర్గ ములో? గట్టంబడినకోట 

గలదు. ఇది బీకానీరు పట్టణమునకు ౮_౨ మైళ్ల 

దూరములోనున్న చీ. “డెబ్బదరయ్లుదు గను 

ముల్రకిది ముఖ్య పట్టణము. ద్రెందలి జనస్గ౭ఖ్య 

౧డ౬చిళా 

౧౦౧౭. * అచ్చట్టి జనులు, ముఖ్యముగా 

రాట్?” జూతివారు, ఈ పా్రంతమున స్ు 

తక్కువ గానున్నను కోత౫డ్డి చక్కంగ "పెరు 

గును, సోడా ఉప్పు తయారుచేయుటకు కావ 

లసిన * సజ్జు లానా * అను ఇెట్లిచ్చట విశేమ, 
ముగా 'బెరుగును, 

"అనూపపషఫోర్ (తాల్లూకా), 

యునై శుడ్ పావిన్సెన్సులోని “బులందర్ 

వహార్”అను జిల్లాలో గంగనొడ్డుననున్న నొక్ష 

"తాలూశా. ఇందు “అనూపషహార్ ; అహార్, 

దిసొయి, అను మూండు పరగణాలు గలవు, 

జ 
ళా 

+ దీని విస్తీర్లము కోరరు. చదరపు "మైళ్లు, ఈ 
దం 

"తాలూకాలో 98౮ పల్లెలును ళో పట్టణము 

శ Aoe > గె 



* ౧౧౦౮ 

a 
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. లనేకల్తాలూశాొ 

గ 

[సం, లిం 
భా 

Cm 

లును గలవు, , నీనిమధ్యనుండి ఉ త్రరదక్షుణ 
ముగ 4 "వోడునది- - పారుచున్న ది. 

ఈ 'తాఖూకాలో జహారగ్ రాహోటష్డి. 

చాయ్ అనూషదహర్ అను నవి _పెగ్గ పట్ట పటణ 

ములు. కవాన్యూలదాయము కు. క౯౯ంంం, 
r 

లు సెస్సులు ర్పుః ౮౦౦౦ లు, 

లి ఆనూపషహార్ ; 

వక అనూపవహర్ తాలూకాకు ముఖ్యపట్ట 

ణము, బురందర్ పట్టణమున కినువది మై 

(పట్టణము). 

దూరముననున్న ది, జనసంఖ్య ౮౬౦౧ ప్రడి 

చరిత్ర సంబంధమున పాీముఖ్యము చెందిన 

పట్టణము. జవాంగీరు - శపభుత కాలమున 

బర్ గహాజర్ రాజయిన ” * అనూప్ రాయి ” 

అనువాడు ౯కనచేరిట సీపట్టణమును నిర్మిం, 

ఇను ఢిల్లీ నుండి రోహిల్ ఖండు వెళ్లు చా 
రొచ్చటనే గంగానదిని దాట్లవలయును. కావున 

నట్టి కేవును స్వాధీనమునందుం చుకొనవలయు 
నన్న (ప్రభుత్వమువారికి పదునెనిమిదవ శతా 

బ్రమున సీపట్టణము ముఖ్యమైయుం డేను, i 

మహోరాష్రు)లకు పరమకశ(త్రువయిన అహ 
మద్ పాద్యురాణియనువాండు ౧౭౫౭-_న్ల సంవ 

త్పరమ్సునం దీ పట్టణమును స్కంధావారము 

(Contonment) గా నేర్చ్పజ చెను, తురుము. 
లందు నేకమై పానిపత్ కే త్రమున ౧౭౬౧ 

లో మవారాష్ట్రుల నోడించిరి. ఆ యుద్ధ 
ప్రాయత్నములనెల్ల సీపట్టణముననే చేమం. 
బజెను. మహరాష్ట్ర)లు రోహిల్ ఖండు. 
మోందికి దాడివెడలంగా వారిని నెదిరించునిమి 

a (a 

#0౮ అ 

తృమై _జౌద్గ్వజీరుతోంగూడి బ్రిటిష్ వారు" 

౧౭౭౩- వ సంవల్ఫ్రమున నీ పట్టణమును దవ 

యై న్యములికు నివాసస్థానముగా చేర్చజచిరి. 

అప్పటినుండి ౧౮౦౬ నఆకు (విటీముమై న్యము 

లచ్చటనే యుండెను. ఆవల మోరటునకు 

మూర్చబడినవి. ౧౮౫౭ సంవత్సరపు సిపాయి 

తిరుగుబాటు కాలమునందు రోహిల్ ఖండ 

మందలి విష్పవకారు లేేవును దాటకుండ 

జాటువారడ్డ పడిరి. పూర్వము గంగానదిమోంద 

జరుగు వ్యాపారమునకు నీపట్టణము ఊఉ త్తరపరి 

మితిగా నుండెను, తఈన్హుఇండియా కంపెనీవా 

రిచ్చట “నొకగిడ్డంగిని స్థాపించియుండిరి. ఇపుడు 

వ ర్రకమంతగా సాగుటలేదు. శర్క_ర, కలప, 
వెదురు వ్యాపారము మాత్రము విరివిగా 

| 'సాగుచున్నది. స్వల్పముగా చుట్టుపట్ల (గామ 

ములకు. గావలసిన జ ట్ర లు, శాలువలు) 

జోళ్ళు మొదలగునవి ఇచ్చట తయారుణే యం 

బడుచున్న వి. 

ఆనూప చేశ్లము. భారత వర్షీ య 
దేశము. రాజభాని మాహిష్మతి. ఇచ్చుట 

“| సహసా)రనుండు రాజము చేయుచుండెను. Gy స్ట 
పాండవుల కాలమున నిచ్చట నీలరాజు 

రాజ్యము చేయుచుండెను. ఇతండు భారత 

యుద్ల్దమునందు పాండవుల" వో రాడిచచ్చెను. 
రు a. 

అనెకల్ తాలూకా. ' మైసూరు 
జిల్లాలో నున్నది. వి స్తీ సము; నూటతొంబది 

చదరపు మైళ్లు? ఏఈ తాలూకాలో వ్ర పట్టణ 
జాలా 



" 

నం. -౨.] 
శె 

1 

3 స 

అ నేకవర్శస్తృమిా కరణము ఆలే 

అ 

ములును _౨౦_౨ పల్లెలున్ను గలను, దాని పడ, |” 

మటి భాగము రాతిమయమ్ముగ నుండున్గు, 

అ నెకల్ పట్టణము ఫై "తాలూకా, 

లోని ముఖ్యపట్టణము. ౧౭-వృ శతాబ్దములో 

విజాపూరు రాజులు “ పోస్కొటొనుండి సగ 

తూరువంశము వారిని తరుముగా, ఆవంశములో 

సొోకంటే సట్టణమును గౌను, తరువాతి శతా 

మయ్యెను. ౧౭౬౦ సం॥లో మహో 

మైసూరులో. గలిపివేసె, ౧౮౭౦ సం॥ నుండి 

మునిసిపాలిటి యేర్చడినది. " 

అ నెక క వరస సమీకర ణము. 
ఛాస్క..రాణార్యులవారు _ బీజగణితమునందు 

చేనికి అచేకవర్భ సమాకరణమని 'వేరుపెట్టిరో 

దానిని పా శ్చాత్యవీజగణిత 'ఇా_స్ఫ్రమునందు 
సెమల్"పేనిలన్ ఈ శ్వేమకా (Simultaneous 

equation) అందురు, దీనికి సమకాలిక సమిూ 

కరణమని యర్థము. ఏీకవర్ధ సమోకరణము 

నందుంజెలియని వర్గ మొక ,_టిరెీ యుండును. 

అనేకనర్లనమాకరణమునందుం 'దెలియని వళ్లి 

ములు 'పెక్కులుండున్ను. వాని 'వెలల్టు మనము 

కను;/గొనవలయును, . క 

సంద రార చానిని 

౧న ఉదాపహారణవణ:- 

రెండుసంఖ్యలు కలవు, వానిలో జిన్న సం 

ఖ్యను "పెద్దసంఖ్యలో గలివీన ౫౪౮ వచ్చును; 

చిన్నసంఖ్యను పెద్ద దానిలోనుండి తీసివేసిన 

నతి వచ్చును, 1 అ సంఖ్యతో | 

బ్ 

న్యానము: - “తెలిస్లికొ నేవోలఫిన సంఖ్యలలో 

పెద్దది 8 కో అనియు, చిన్నది చ అశియు అను 
ఇన 249 

'కందేము." కావున ఈ (క్రింది 1 నీమూకర్షణముో 

తేర్పడచున్న వి:- - క 

me, (0 
కి చ= ౧౨ (౮౨) 

౧ ఈ చెంద సమికళరణమ్యులను క్లలిపీన " 

యడల ఈక్రింది రీతిగా ర యొక్క_వెల “తెలియ 

చున్నది: ౨ 

DE nn RE 

“, క 3౩ 

ఇట్లు మనకు క్షి యొక్క. వెల, యస(గా బెట్టి 

సంఖ్య'వెల తెలిసినది. ఈనెల క కు బదులుగా 

౧న సమాకరణము నందు గ్లాని, 

(వ) 

"చెండన 

"! నమకరణముందుగాని, ఉంచిన చ యెక్క 

వెల ేలగ్లదు. | 

+ కంట్ ఆ Ky (8-౩39) 

“ కిరి = గర ణి 

1 చ = ౪33 - ౨౧ 

నిది మిక్కిలి సులభమైన సమిోకరణనము 

అన్ని సమోకరణములు ఇంత సులభముగ 

విప్పుడు పడవు, ఈ క్రింది సమికరణముం 

జ్యూనుండు, న గ 

౨-న ఉదాహరణను :.. 
క్! కష 

(౧) 
ఈ మిక గణనసీలను చదువు విభము? ౧-వ సమో 

కరణము క్క అధికము వృ సమానము ళీ; తవ సమో 

కిరణము $ కీజనము ప నమానము ౧ 
a) 

న! 

క Aor" 



మారినకొలడదిని చ వెల మారుచుంకును,. క= 
i ల్ . 099% . / 

౧ అొయిన్త యెడ్డీల క ౭ 

౨వ_టి 
° ఈ mea — ౨ (J ఇ 

జ సి స ఠి 

కొడ్మాం ౨ అయినధ్మడల 

93-f¥y ౨౭ 

ప. త 6 

: ఇ్షశే క వెలమారిన కొలందిని చ వెల 

మారును. కాని, యాశక్రింది సజాతీయమైన 
యింకొక సమోక రణము, 

కేక్ష__ర చ= ౨౪ 

మనకు. జిక్కెనేని ఢథానినిబట్టి మనమీ 

క్రింది" సమికరణమును” వర్చాటు చేసికొన 
వచ్చును, 9 

వ్. 
చు కా 

ak] 

౨౮-38 క్ట = 
ఇ (౨) 

౧-వ సమోకరణమునకును, ఈ _9-వ 
సమికరణమునకును సరిపోవునట్టి వెలలుక చ 
లకు మనము శేలిసి కొనవలెను. ౧-వ సమో 
కరణమందు.జూపంబడిస చ యొక్క వెలయు 

_౨.వ సమాకరణమందుం జూపంబడిన చ 

యొక్క. వెయు నొకటితో నొకటి సమాన్న 

ములె "యుండవలెను. " ర న్ | 

౨౨---౨క్ర _౨౮-_౩ క్ర 
Pe xX వా ళ్ J 

గుణించుటచ్చే ౯౨౮ క్ర = ౧౨౦-౧౫ క్ర 

+, ర క్ర = ౨౮ ఓ 
“౧ కార ౧ 

క యొక్క యీవెల ౧-వ సమాకరణము 

నందు ఉంచగా నిట్లువచ్చును;- 

గా 

. ౨౨-౨క ౨8.౮ ౧౫ 

హా CRY న 
ఈ ల / ® 

“ రర గ 

చ షొ 3 

కకు ర్క చకువి 'వెలయున్న మెడలనే 

“సె రెరిడు సమికరణములు నిజమగును, తేని 

యెడల కావు. 

అనేకవర్ష సమోకరణములను విచ్చు 

సప్పుడు, కొన్ని యుక్సులచే నితర వర్ణ ములను 

తొలగందీసి (BliMminate) ఒక్క వర్ణ ముమూా 

త్రము నిలుచునట్లుచేసికొనవలెను. అప్పుడది 

Ano 

యేకవర్ల సమాకరణమగును. దానిచే నొక్క. 

వర్ణ ముయొక్క. వెల కనుంగొనవచ్చును. విదప 

నితేరవర్ల మువెల తెలియుట సులభము. 

3.న ఉదాహారణము ; hm 

ఈ (కింది సమాకరణములను విచ్చుండు:- 

తే క్ర౭ చ =౨౭ (౧) 

౫ క్ర-౨ిద = ౧౬ (౨4) 

౧ ఈ సమాకరణములలోనుండి క అను వర్ణ 

మును తొలం గింప యత్నించెదము. అది 

యెట్లు? ౧-వ సమికరణమును ౫తోను, _9_వ 
సమికరణమును 3 తోనుహోెచ్చించిన స్నక్రెంది 
సమికరణములు వచ్చును:._ 

౧౫ పగి ద = ౧3% (3) 

౧౫ క-౬ చా ఈర్ష (క) 

ఈ రెండు సమికరణములందును క వర 
ములు సమానము (౧౫ కొ అయినవి, కావున 
ర-వ సమికరణమును 3-.వ సమిాకరణము 

నుండి తీసివేసిన నెట్లువచ్చునువీ. 
a 

థి 
గ. 



అనేకవర్శస్తేమాకరి.ణము 
7 

~ ౧౧౧౧ 
ఇ 

+ 

4 చె 
ప్ని (] 

3 

; యొక్కవెల గావ సమోాక్షర' ' 

వేసిన క "విల రాగలదు; 

ఈ వచ్చిన : 

ణమునంధు భ్ 
ba ల 

ఇట్లు ఈలెక్కయొక్క. యు_త్సీరము స్ట 9 

చావ, 

రెండు అజ్ఞాతనర్గ ములలో నొక దాని వెల 

"తెలిసిన తరువాత్, "రెండవడాని చెల కోను( 

గొనుటకై రెండుసమికరణములలో ేనినితీసి 
కొని అందు తెలిసిన వర్ణము'వెల భర్తీచేసినను, 

"“ఇండవ వర్ణ ము'వెల తెలియును, ఒకానోకసనమిా 

కరణముచే తీసికొనవలెనని లేదు. మై లెక్కలో 

మనము ౧-వ సమికర ణముందీసికొని దానిలో 

ద వెలభ్యర్తీ చేసితిమి. అట్టుచేయక ౨-౫ 

సమికరణముందీసికోని యందు ద "వెలభ రీ 

చేసినను క వెలవచ్చియుండును:. 

గక వచా ౧౬ 

RE LE ఇ 
గీ కం ౧౦ ? 

గణ ౨ ప 

రో-న ఉదాహరణను: 

"ఈ (క్రింది సమోకరణముల విచ్చుము : 
౭ క ౨చ=ళ౭ 

A క కీ చకా౧ 
ళ్ 

a9 

కర్ ఈ లెక్కలో చ థు తొలగించుట సుల 

భము- ౧-వ' ,స్లమోకరణమును కూ చే హా 

*భ్బించిన ఈ క్రింది సఘోక నరణేమేర్చడ్డును? 

» 

dns ఆ ¥ చ జా కారి (3) 

ఇందులో _౨-వ సవిరాకరణమును కలిపిన 

> 

చ యెగిరిపోయి, ౧౨న క్రింది విధమున 5 

ఇచ్చట _౨-వ సమాకరణనుందలి..౮ చ 

బుణము (- భుఖ చిహ్నోంకితము) ; 5-వ 

సమికరణమందలి ఇ చ ధనము (Posltive) 

కావున ఈ శింటినీ కలపమంటిమి. ఈ రెం 

టిని కలిపిన సంకలనము సున్నమై ద'వర్ల 

మగిరి పోవును. శః రెండు సమీకరణ ముల 

లోను ర చి అను వర్ణము ధనముగగాని, 

యుణముగగాని ఉన్నయెడల నది యెగిరిపోవు 

టకు నొ సమికరణములలో నొకదానినుండి 

| మజియొకదానిని తీసివేయవలయును, 

వావ ఢదోహారాము: త 

+ ఈ (కింది సమోకరిణముల విచ్చుందు;- 

క జాగ్ చ ఆలి J 

(౨) 

౧వ సమోాకరణమువలన క వెల యిట్లు 
ఇ 

వచ్చుచున్నది. + | 

? నద క్ర 

కలం స్ (8) 



'గిరి౧_౨ ఈ 

తి శ ఛ్ 

అ శే కృవ ర్ల స 

¥ 

e 

మీ కరణము (సం. తే 
r 

ఇట్టునచ్చిన క కొ 'యొక్ట్య_ వెల ౨-వ సమో 

కరణమునందు మనఘు జ్ డి చేసిన యెడల 

డ్ర్ లోవ్విచును ణా 

ఇట్లు వచ్చిన చ వెల ౧-వ సమోకరణ 

మందు భర్రీచేసినయెడల క వెల రాగలదు;- 

ఈ © 

హైని చెప్పిన మార్గములను బుద్ధి సూత్ము 

తతో అవస్తరముకొలందీన్ని ఉపయోగించిన 

ననేక్షవర్ష సమి-కరణ వీజములను (కెలియని | 

6 

శరణమును ,౨౮ చేతనుహసెచ్చించిన సమాన 

గుణ్లక్రముల్లుగల్',క వర్ణము రెండ్డు సమిా 

ఎ. * “* ; కరణములతోను ఏర్పడును:- | , 
ys toy Ns 

ఉం ఈర - కిగ్వాద - ౭ ౬ చ 

“ఈం ౨ రం చ 

వ్ =౧* eo 

౨క=*ోవ-[౧ 

“౨క =గిపా ౧౬౬ 

"కారి 

ఠి 

© 

వర్ణ ముల వెలలన్సు కనుంగగనం "వచ్చును. 

ఒకొక సమయమందు “గణితసంబంధ్లమైన 

జ్ఞానమును, చక్కగ నుపయోగించిన యెడల 

లెక్క సులభముగవ చ్చును. 

డజ-వ ఉదావహారణము 
ఈ భః 

నొక మోటుపద్ధతీ తెలియును. 

“ఈ (క్రింది నమిీకరణము విచ్చుము:- 

౨౮ క్ల - ౨౨ చ = ౨౨ 

ఢి కన జ ౧౭ 
౧ (oye 

(౨) 
ఇ్రందుండి క ను తీసి వేయవలయును. మనకు 

౧వ సమోా- 

కరణము నందలి క యొక్క. గుణక సంఖ్య 

(Coefficient) ౨౨౮), ౨-వ సమోకరణేము 

నందలి క గుణక సంఖ్య ౬5, కావున ౧-వ, 

సమికరణమును ౬౩ చేతను, ౨-వ సమో 

wm 

శ 
a గ 

నఖ. © 

౧౭౬౪ క - ౧౪౪౯ చ = ౧౩౮౬ (3) 

౧౭౬౪ కం- ౧౫౪౦ న = క౭౬ " (౪) 

* 5వ సమోకరణమునుండి ళీ-న సమిాక 

రణము దీసివేసిన క వర్ల ము లోపించి యిట్లు 

వచ్చునుః- 

" నాం చ == గాంం 

నాంం 
చ m= ఉం 

జాణ 

ఇట్లు లెక్కవచ్చినను అంశెలు పెద్ద పెద్ల 

విగా పెరిగి లెక్క-చేయుటకుం గొంచెమిబ్బంది 

కల్లినది. అట్టుగాక ౧-వ సమోకరణ మందలి 

క్ర వర్ణ్యగుణక ము ౨౮ ౨వ సమిాకరణ 

'మందలి క వర్గ్ణగుణక సంఖ్య ౬5, ఈ "ఠ5ంటి 

కిని అపవ్నర్యము: లేక కనిష్ట సామాన్య 
జాల ఈం 

గుణిజము (1.౯0 M) 949. ఈ సంఖ్యను 

శి౮తో భాగించిన ౯ వచ్చును. ౬5 తో 

ఛాగించిన ఈ వచ్చును. కావున ౧-వ సమోాకర 

ణమును ” తోను, ౨వ సమిాకరణమును 

శ తోను హెచ్చవేసిన యెడల నీ(క్రింది సమి 

కరణములు నచ్చును:- ల 

౨౫౨ క్ర . ౨౦౭ చ = ౧౯౮ / (M4) 

౨౫౬౨ క. ౨5౦ చ = &రొ (౬) 

౫-వ సమోాకరణమునుండి ౬-న సమిాకర 

ణమును తీసివేయంగా నిట్లువచ్చును :. 
a2) 

« 

చు 

౧ చ = ౧౩8౦ 

= ౧౦ 

దీనిని పట్టి బెల కనుంగోనవచ్చును. 
లలో 

త 

ఖే. 



॥ 

సం. _౨.] | అశనేక్షవర్ణ 

లాం 

3 ss 
సమాకర ణము 

న 

RO) 

౭.న ఉదాపహారబృము; . 

ఈక్రింది సమోాకరటముగను విచ్చుము?ి 
శి ఇ 

రా జా | 
ల ఆలం ” ౧) వ (౧) 

ల్లో 

గర ౬ + 
న. ఎ వాది b 

క్ల చ 
శీ 

న్యానము:౧-వ సమికరణమును _౨బేతను 
౨న సమిీశరణమును 2 చేతను "హొచ్చిం 

చిన 

Nr 

(5) (ర) ఈ శెంటిని కల్పయా 

ర = అతి 

ఎ, ర౬ న అరి క 

క 

౧౮న సమాకరణమునందు ౯ వెలను భర్తీ 
జేయగా వచ్చునది, 

కా జు 

చా కి. 

భీన్నాంకములు వచ్చినప్పుడు దొనికిందగు 

రీత్రి లెక్కునుమూర్చి సమికరణములను విచ్చ 

వలెను, +, “ 

"రెండు అజ్ఞాతేవర్ణముల వెల కనుగొను 

టకు రెండు సమిోక్షరణము లుండవలయునని 

యిదివజకు( జదువరులు చూచీయున్నా రు. 

మూండు అజ్ఞూతవ్శీ ములను కనుంగొనుటనై 
మూడు సమోాకరణములు కానతెను, మూడు 

నర్భముల సమిఫికరణములను ' విచ్చునప్పుడు, 
ఖా 

* 

140 
గ ళా 

- 

WU 

9౧5 

'మ్హుదటమూూ౭డింటిలో రెండుస్ మోాగరణముల 6 

దీసికొనీ వానిలోనుండి యొకవర్ల మున్లు తొల 

"గరప పవేలయును, కరువాత మరా దింటిల్లోనుండి 

మతి శెకడు, సమికరణములలి దీసికొని హాని 

(౨) నుండి రియో వర గ్యమునే త్రొలంగింపవలయును. 

ఇట్లురెండు అజ్ఞాతవర్ల ములుగల చెండు సవిా 

కరణము శేర్వసను. వానిని సై,నిచెప్పిన్ల రీతి ' 
గావిచ్చ ఆరెండు వర్ష ములవెలలు కనుగొన 

వలెను. వీదప నూరాలసమస్యలోని యొక సమో 

కరణములో ఈ రెండువర్ణముల వెలలను భార్తీచేసి 

మూడవ వర్ణ ముమొక్క_ వెల కనుంగొనవలెను, 

రాన ఉధాపహారతిము; శ 
| 

ఈ (క్రింది సమ్యికశణములను విచ్చుము ;- 
కక గవర టాంక్ (౧) 

రేక [ ౨చ-_ కిటణాం౦ (9) 

గక కన్యక ట = క (3) 
న్యాసము: :.ఇందుండి ముదలుక ను విడ. 

దీయుదము, (ఆ) | నుళ్నీతో 'పోచ్చింపంా 

వచ్చినది. 

వంక ౧ంచ_ టర (క). 

(౧)ని౨ తో హెచ్చింపంగా వచ్చినది :- 
౧ర క -౧౦చ (౫0 శి ౧౦ bas వేలకు 

“(శ లోనుండి (౫) తీసివేయంగా వచ్చినది :- 
ఓ కంట ౧౬ (౬) 

(ఆని ౨ తోహెచ్చవేయలా వచ్చినది ;. 
౮ాక ఎ రచ-౬ఓట = (2) 

(3): (€) కళలపంగా వచ్చినది. 
౧౩ ౯.౨౪ = 3X ష్! (5) 

% బుఖాసంఖ్యములను చదువునప్పుడు బుణనము 

చొ బుఖము క అని చదువవలెను. 
ణు 

4) 

షు. 



“౧౧౧౪ ఇ అనే కవ రన భూకంర ణన గం ఈ 

ఈ 9 థా చె _ _ లాల ళా | 

(కను కో ్హహాచ్చవేయలా వచ్చినది! |, (క) లోనుండి (లో) తీసి వేయంగా | 

౧౨క -౨టోళ్లా 39౨1. ల “= (ొ . ౨౩ టో నై 3౯6 ల 

A) “లోనుండి (౯ ఫ్రీబపే పేయంగా + [ | 
. లక్ 

ఇ ల్ కః డె శ్ \ 

(కలో క వెలభ ర్రీ చేయం వచ్చినది* 

4 అ = 9D 

(౨) లోకట్ లవెలల్లు భ_రీవేయయగా 
ళ్ + 

వచ్చినది. 

ళ్ 

చ= 8, 

ఇంకంగొన్ని +లౌకికోపయోగములై న యు 

చాహరణములిచ్చి యా(పకరణము ముగించె 

దము, 

జాన ఉదాహరణమ్మ ” , 

జక గొల ల్ల వాయుపళున్టలంగొనుటకు సంత 

కు(బో యెనే”అచ్చటరో గొడ్జైలకు ౭ ఆవులకు. 

రు టేకి౧-౦-౦ లును గాజ్జైలకు ౨ ఆవులకు 

రు జ.౬-౦-౦ లును, ఖరీచు చెప్పిరి. ఒక్కఆవు 

ఖరీచెంత? ఒక్క_గొతా ఖరీబెంత ! 

న్యాసము: ఒకొక్క - గాలా ఖరీదు 

క రూపాయి లనుకొందము. ఒకొక్క. ఆవు 

"ఖరీదు చ రూపాయలను కొందము. “లెక్కను 
బట్టి యో (క్రింది సమోకరణము “లేర్పడ్సు! (భాస్కరాచార్యుడు) ణు 

యన్నవి :- + = 

ఈక ౭న =,౧కం (౧) 

(౧) టిని ౫ తోను, (౨ నుఠితోను 

'పెచ్చ వేయుము;:- . i 

చ = ౧రఈ్రాసొయలు 

చ యొక్క్ యీ వెలను (౨) లోభోర్తీ 

చేయగా r “ 
శా 

రె క్ర = ౬౬ - NM = ౧A 

క్ల జు జె భూపొయిలు 

కావున ఉత్తరము; ఒక్కొక గొజ్హైవెల 

రు 3-0-0, ఒక్కక్క అఆవునెల రు ౧౭-౦౦. 

౧౦.న ఉదాహరజణము. 

ఇడ్షణు న్నేహితులు కలరు. వారిలో నొ 

కడు రెండవవానితో ననును;- “మిత్రమా! 

సీవ్చ నాకు నూజు రూపాయ లిచ్చితివేని, 

"[ నీయొద్ద మిగిలిన ధనముకం“టు నాయొద్ద రెట్టిం 

పుధనముండును” అందుసై రెండవవాడు 

ముదటివానిత్లో *సీవునాకు పదిరూపాయి 

లిచ్చితి వేని సీవద్ద నిలిచియుండు' ధనముకఠం కు 

నొవద్ద నాజు రెట్ల ధనముండును” అని అనను. 

“మొదటి “వానియొద్ద చెంత ధనమున్నది +? 

"రెండవ వానియొద్ద నెంత ధన మున్నది? 

న్యాసము: మదటి వానియొద్ద క్ట _సంఖ్య 

రూపాదిలును, రెండవ వ్లానియొడ్డ చ ) సంఖ్య 

* భాస్కుగావార్యలవారీ యు దా హకణమును ఏక 
వర్షసమితరణ (ప్రకరణమునందున్సు అచేకవగ్గనమో కరణ 

౨౦ క. 3౫ w= ల (3) ప్రకరణమందును ఇచ్చియున్నారు. కాని మన మిచ్చట 
౨ం క చ ౧౨ చ =ఎ౨౬ర (క) | అశేకవర్లసమికరోంటు గ లదిగ నే ఈగ్గిలెక్క... చేయుదము, 

అలో ౭ ౯ ణింరో 



( 

అస 
> Qo 

సం. ౨ ] మ తే 

గా 
ఇ * 

క్రోం డలు 

ఏటీ 

"హాపాయిలును మొదటే ఉన్నవన్గు కొందము.. 
జంక "రెండవవాండు ముదట్టిహొనికి ౧౦౦ ఘూ 

పాయిలిచ్చివేసిన మొదటి వానియద్ద. (క్క. 
౧౦౦) రూపాయిలును; రెండవ వానియొద్ద 

(చ-౧౦౦) రూపాయిలును ఉండును, కావున 

"లెక్కయొక్క మొుదటిభాగము ననుసరించి 

అనంగా యొదటినాడయు చెప్పినమాట 
ననుసరించి యీ క్రింది సమీకరణ 'మేర్చడు, 

చున్నది. 

శి 
జీ 

క -£ ౧౦౦= ౨ (చ-౧౦౦) = ౨-చ-౨౦౦ (౧) 

మొదటివాడు చెండవ వానికి పధిరూపా 

యిలిచ్చిన యెడల మొదటి వానియొద్ది (క-౧౦) 

రూపాయిలుండును, రెండవ వాని యొ ద్ద 

(చ-_|_౧౦) రూపాయిలుండును, కావున రెం 

డవవాండు చెప్పీనమాట ననుసరించి యీ 

క్రింది సమికరణ మేర్చడుచున్నది:- 

చ ౧౦౬ ౬(3-౧౦) = బిక్ష అం (౨) 

(౧)3 (౨) సమోకరణములయొక్క.. రెంశు 

పత,ములను (516468) అనుకూలముగా మా 

రగా నీ(క్రింది రెండు సమిాకరణము 'లేర్పడు 

చున్న వి. * 

“ 

+ 

(3) 

(క) 
ఇందు (క) ను తో హెచ్చవేయుము:- 
౧౨క ౨ిెడ == ౧౪౦ (౫0) 

(9 (౫) సమికరణములను కలుపంగా 

౧౧ క ౫ ళళం 

క = ఫం రూపాయిలు 
శ 

బ్యా 

౨చ-క = ౨౦9 

వహ్ క ఎన ల ౭ం 

ఇ 

? 

? 
% AOA 

fo న 
ం బ్ = ౧౭౦ భూపొయిలు 

ఉ తరను_-ముదటివానీ వద్ద రు. రోం-౦-౦ 
ఇ, యు శి 

లును, రెండవ వానివద్ద రు, ౧౭౦.౦-౦ లును 
? 

ఉరిజెను. ” 

ఠా 
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అనేనా. (సూ. వం.) ఇత్వ్యూకు (ప్రపౌ 

తుడు. వికుత్నీనామాంతీరముగల శశాదుని 
పౌత్రుడు కకుత్సుని పుత్రు(డు., ఇతనికి 

సుయోధన, కాకుల్త్ స్థ నామములు గూ డం 

గలవు, పుణ్రునివేము పృథుండు, 

౨. (చం. వథి.) పురూరన్నని పొత్రుండు. 
ఆయురాజు నై దుగురుపుతులలోం గనిస్థుండు. 

కుమారుని మేరు శుద్గు(డు, తమ్ముండు నవు 

? 

వుండు, 

అనే సుుడు. ౧ ఇవ్యూకురాజు (పపొ 

తుండు, వికుశీ రాజు పౌత్రుడు. కకుత్స. 

రాజు పుత్రుండు వీనికి సుయోధనుడు కాకు 

+త్సేడు*అను నామాంతరములు గలన్ర. వీని 

కొవూ స్పై చేరు ప్రధావు 9 

౨9 సోమవంశము వురూరవుని పౌత్రుండు, 

ఆయురాజుయొక్క అయిదుగురు కొడుకు 

లల్లో కనిష్టంండు. పని మారు వేరు శిద్దుండు. 

అనెవుల కొండలు. 'ర్వతపజ్త * 

పశ్చిమ కనుమలలోని యుకొభాగమ్లు. అ 
? 

Pal 

గ 



[సం. 8% 
ళ్ 

F 

మె అనుకబ్దమాసకు _వనుంసల “కొండలని 

యర్థము? , ఈ కొండలు ' - కోయంబత్తూరు 

జిల్లాయొక్క. దమీణభాగమందేను, టాోవగ్- : 

కరార్లు “సంస్థానవపునందును " ఉన్నవి. ఇవి. 

దాదాపు నూజు చదర పుమైళ్ళను ఆక్రమించి 

యున్నవి. ఇవిళెండు వరుసలుగ నుండును. 

ఇందలి యొత్తువరుసల్లో అనైముడి; అక్క 

తంగోచి' (జెళ్లెలు) అను మూండు శిఖరములు 

కలను. ఇచ్చటి కాలమానస్థితి స్పీలగిరి కొం 

డలమిదివలెనే యుండును. 

ఎత్తు తక్కువగనున్న రెండవవరున గుట్టల 

మోద నరణ్యమెక్కువగ, నున్నది. ఇందు 

మిక్కి. చక్కని పేకుక్షంపయున్న (పచేశ 

ములనేకముల్లు కలవు, ఇశ్చట యొక కుకు 

చెట్టు ౧౨౪౮ అడుగులు ఎత్తును, ..౨౩ అడు 

గుల లాన్రను (సరిఘుయు) _ గలిగియండెను ! 

ఈవృతు మునుండి వేళ్లుపోలా ౫గింం మొనలు 

౬౦౦ ల ఘన అడుగుల కల్పవచ్చినది ! అరణ్య 

ములోః జెట్టుకొట్లిన తరువాత " నచ్చటినుండి 

ఫొంతవజకు -నాశెట్టును వనుగులు లాగ 

కొనివచ్చును. అచ్చటినుండి కొంతదూరము | 

వణకు  “క్రలాగునట్టి ట్ల్రాం వే బండ్ల మోద 

సీకల్పతీసికొని పోంబడును. అచ్చట నాకల్పను 

తా్రళ్ళకుంగట్టి క్రిందికి " విడిచెదరు. ఇట్లు 

తా్రాళ్ళకుంగట్టి ౧౦౦౦ అడుగుల లోతుకు. 

చెట్లకు జెట్టు పంపయుడును. అచ్చట యం 

త)ిముతోం గోయుసట్టి రంపముగలదు, డాని 

ల్లో. సీబెట్లన్లు,వలయ్ల్మునంత.. చిన్నవిగాం గోసి 
గ 

ళా 

Ca 

(క్. 
నీ 

pr 

Ane. 

పిపంచము , మందికి అమ్మ కమున కె పంసపె 

దరు, సుమాలు ౧౨౦౦౪ ఎకరముల (ప్రదేశము 

నందు నిటీవల కాఫీతోటలుకూడ చేయు 

చున్నారు. | 

ఈ యరణ్యములలో పెద్దపులులు, చిటుతే 

పులులు, లేళ్గు, దుప్పులు; మనుబోతు సాధా 

రణముగా నుండును. వనుంగులును విశేష 
ముగ గలవు, 

ఈ కొండలమింద. కాదనులుు, ముడువ 

నులు, పులయనులు, ములసరులు అను అర 

ణ్యకజూతుల వారుందురు. అరణ్యమునందుం 

బుట్టునట్టే వలకులు, వేము; మైనము, తే 

అమ్ముకొని పీరు జీవనముచేయుదురు,. 

అవైముడి మదరాసు రాజధానిలో 

"కుచాను రు సంస్థానములో సీశాన్య 

ముగా నున్నది. పడమటి కనువులలో అనా 

మై కొండలరౌపీక్క. నొక్క యున్న తమైన 
చిఖరము, ఇయ్య]ది దథ్నీణ హిందు బేళములో 

నెక్తెన ళిఖ.ర మై, సముద్రనుట్టమునకు 
ఛా౮98; అడుగులు ఎత్తుగానున్నది. దాని 

నెక్కుటకు అన్ని వై పులు ఏలులేక పోయినస్ప 

టికి ఉత్తరమునుండి "యెక్య.వచ్చును. అంత 
కంచు నులభముగా తూర్చు వై పుననుండి 

యెక్కవచ్చున్ను ఆళిఖరపు , ప్రై భాగమునుం చి 

చూచిన పతమునకోయంబున్తూరు, మధుర, 

మళయాళముల యొక్కయు, తిరువాన్కూరు, 

క్రొా-చికొ సంస్థానములయొక్ష్య_యు (పదర్శనము 

బవాుటబాగుగోనుండును.. అశిఖళ్లముపై నుంచి, 
ళం ॥ 

గ్ 
Tr 



నం, ౨] 
4) 

ణా 

అన్నా ౦ఖభీటుూ 
> ల్సి ట్టు | 

+ అడవులు,కొండల క్రీం దుగొ పడమటినము ద్రము 

కన్ను షల పండువుగా కన్చట్టున్ను 4 తృరపువైపు 

పర్వతములను' ఈశాన్యవై స పు 

కోయంబుత్తూరు పల ల్ల పుభాములును, నీలగిరి 

యున్నత్తి (పదేశములును, ఖించనాద్ కను 

వుయును, దఠతీణపునై పు పర్ మేడ్ ఆపల 

యున్న వలకుల (కౌడ్ మామ్) కొండలును,. 

అనామై 

ఆజ్టేయపునై. పున చోడినాయకోు నూరుకనుము 

కొొద్దిగాను కనబడును, అనై ముడిచుట్టును 

అచేకశిఖరములు కలను. ఒక్కొక్క శిఖర 

మునకు మధ్య 3000 లేక ౨౦౦౦ అడుగుల 

కనువులున్నని. ఈ కొండల యొక్క వ్స్త్ 

గ్ధ్యము ౧౦౦ చదురపుమైళ్లు. " ఈ కొండల 

యొక్క_ముప్పాతిక (ప్రబేశము గడ్డితోనింపబడి | ( 
యున్నది. వీటికి కిద అడ వులుక లవు, | 

ఇక్కడ కాఫీ తేయాకు సైరులు వేయక 

ముందు ఆ భూమియంతయు షికారు కప 

యోాగపడుచుండెను, 
గి 

ఆఅనాపనుం౧. బాణానుకుని భార్య. 

సిద్ధు ండై న అన 0 ట్టి ట్రం. సు 

యాంధ్య) నై నై యాయికుండు. పిాంద్యూ టేశము 

నందు నంతటను, న్యాయశాస్త్ర మభ్యసింప 

గోరువారీతని తర్శసం(గ్రహమును మొదట 

నభ్యసిం 'చెదరు. ఇతడు న్యాయ మీమాంసా 

"వేదాంత వ్యాకరణములను, విషయములపై 

గృంథములను, (నాసెన్లు: - నశ 

శ, 

+? 

ఇ 

| చపిక్సా 

(౧) న్యాయ గ్రే రథములు = షం 

ల తర్క_గంగ్రవాః 19 29 తర్క-సం[గ్రవా 

ఉం. అర్కళ్లాహాతళ్యుభోిస్తే , లో 

నలోకిద్ధాంజనరి (ఇది జయదేవుని : “ఆతోకి 

| మనుతత్వ చిం థామణి టీకక్షండీక), న సుబుద్ధి. 

' మనోహరం (ఇది రఘునాథ శిరోమణియొక్క- 
దీధితి మాద 4నీక్ర.) , 

" శ్రి 

(౨) మీనూంనా (గ్రంథములు ల 
గా 

చె 

౧ రాఖకోట్డేవని (నుథాసారః ; సోమనా 

థుని రాణకముపే సెటీక) ౨. తం (తవా ర్తికటీక, 

(3) నేదాంతే గ్రంథములు :- 

౧. మితాతున్యా (బ్రహ్మ సూ(త్రముల_పై 

నక తీ) 9. కక్వ్వవిచేచనం. > 

ర) వ్యాకరణ గ్ర గ శీథములు Su mn 

గ వ్యాకరణ మికాత్రా, ౨ భామ్య 
పృదీపో ద్యోతసమ్మ్ (కయ్యట్సుని (పదీపము 
మాంధ టీక, . 

"పే గ్రంథముల పట్టికవలననే యోతనిక్షింగల 

సకలవిఛ్యా పాండీ త్యాతిశయము వెల్లడి 

కో(గలదు. ఇదివజకు సీతని తర్కుసం(గవా , 

దీపీకలు మా[తము సకల జనవిదితములు. 

"కాన్ని “సంవత్సరములకు (గింద వ్యాకరణ 

మికియరను కాళీ సంస్కృత (గంథమాల 

(Benares Sanskrit Series) లో శీభట్టనాథ 

స్వామి వారచ్చు వేయించినారు. మిగిలిన గంథ 

ముణయొక్క_ (వాత్రతు లిటీవల సంపాదిం చి 

చెన్నపురి దొరతనము వారు తమ ప్రో చ్యలిఖత 
పు స్తకభాంజాగారమునం దుంచినారు, 

ANE. » గ 
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గ 

ఈతని గథీమెలల్లోని 'యుపోద్గాతము' 

లును, పర్ంపరాగతే ల్లోకవా. ర్లలును pom 

గా నతని గప ్పపండ్లితవంశోమని తోచు 

చున్నది, ఈతని" ముక్రాతే లోకనా క్ళభట్లు? 

ద్వాదశ హేజ్యుంద్దన్న విరు దముతశలవాండు, 

కృష్లా భ్యదయ మను 

* కావ్యమును _ రచించెను. త్లాత మల్లుభట్టు; 

అగ్ని హో(త్రభట్టన్న చిరుచాంకితము 

మంత్రో భావ్యమును, 

కల 

వాండు ఆలోకస్ఫూ ర్రియన్న న్యాయ(గం 

థమును, తత్త్వవివేచనమన్న వేదాంత (గం 

థమును, మహాభావ్య టీక్రయను వ్యాకరణ 

గ,౦థమును రచించెను, త్లండ్రి తిరుమలభట్టు. 

సర్వతోముఖయాజి బిర్భూడ్తాంకితుండు. సం 

ధ్యావందన భామ్యము రచిరి చెను. ఏరికిమూల 

పురితు(డు రాఘవసోమయాబి, అన్నంభట్టు 

నకు మహామహోపధ్యాఖ బిరుదును 

అడై సత్ విద్యాచార్యుండన్న బిరుదునూ ఉం 

డెను, ఈతనికి అన్నయుండెనని “అతాస్మ 
ద(గచరణా?” యన్న ఆలోకసిద్దాంజన వాక్య 
-మువలనం=దెలియు చున్నది. 

అన్న ౦భ్రట్టు గుంటూరుమండల మందలి 

గరికపాటి నివాసియన్సియు; కొండపీటిల్లోని" 
పాఠశాలలో? బం(ైం దేండ్లు చదువుకోనె 

ననియు, తరువాత తాను ఒకపాఠ శాలస్థావించి 
విద్యార్థులకు దర్శశా_స్త్రము నేర్పుచుండె 
ననియు, తనకున్న దానితో సంతుస్టిం జౌంది 

యెన్నడును, ఎచ్చటికిని వెళ్ళి 'మేరాజును ఆశ్ర 

యింప లేదనియు, ౫౫% సంవత్సరములు 
r 

శ 

గ 

Ca 

శ 

వయస్సు నచ్చిన తరువాత (శీత లమునకు: " 

బోశోయెననియు? త్రర్క_మునందు మొదట సంగ 

 హము, తీరువాత దీజీక్ష, పిదప ముకావలి 

చివర గదాధరిచెప్పు సార్యపదాయము నితంజే 

, యేర్పణీచెననియు, ఈతడు శౌ. శ, ౧౫వ 
' శతాబ్దమున నున్న వా(డనియు అర్వాచీన 

ఇందు 

-కాతంజేమియు నాధారమూాయక పోయినను 

వ 

నడుమ కాలముననున్న వాడని మనముసా థా 

రణముగ నూహింపవచ్చును. 9 తం డు 

పక్రియాకౌముదీకారు నకు దరు వాతివా(డు, 
సిన్టాంత కౌముదీకారునకుం బూర్వపువాండు, 

థోళ కారు డు (వాసియున్నా (డు, 

టై 

అన్న ంభోట్టు శః ౧౪౦౦ - ౧౫౦౦ లకు 

é : ee కాళీమన మా (కేణనాన్నం భట్టు యితే 

"ద్విజః కాథికింజోయినంత మా (త్ర ము న 

(బ్రాహ్మణుడు అన్న ంభట్టుకా(డు అన్న 

వచనము ఉదాహరించి కొంద టీత(డు కాశికి 
బోయి యచ్చట బండితుల గెలిచి బిరుజా 

వళులం బొంబెనని చెప్పుదురు. 

అన్న దానపట్టి. 
సేలంతాలూకాలోని యొక చిన్న జమిాం 

దొరతనమువారోం 

'వేష్కుషో ర్చు 32౯౦ లు, 

ఇది సేలంజిలా 
మ 

దారి, జెల్లి ౦పవలసిన 

ఈ ముఖా ముఖ్య 

స్థలము అన్న దానపట్టియను పల్లె. ల్తది 
సేలమునకు పశ్చిమమున “క్రోళేడు దూర 

మున నుండును. ఇందు ౭౩ ఇండ్లును, 306 

జనులును కలరు. (పస్తుతకాలమందు నిచ్చట 

Aono 

గ్రీేయత వడ్నోశ మొద లిియారుగాగ్రు 

గా 



భం, _౨.] "అ న్న పూర 

3 

3, 
4) > ” రా౧౧్ో 

>» 
శని a ఇ 

గూ 

” (శ్రీయుత రాజమాణిక్య ముదల్గియారుగార్లు 

జవిరాకదారులుగ నున్నారు" _ +, 
న 

అన్న చేన చోళుడు. 

శ్వరుండను సొమాంతరముగోల కామరాజు ౧ 

యొక్క. కుమారు(డు. ఈతని తల్లి అన్నీ 

మాంజా అన్న దేవుని భార్య యిరు గాంబిక్ర, 

ఈనె సూర్యవంశజుండై న వీన్నుండి అను, 

వానికి. దోడయిట్టినది. ఏరిద్దరికిని ఏీరభధ్రుః 

డు కొడుకు, అన్న దేవుడు మహమ్మదీయు 

లకు సఖుడు. ఈతడు కర్గాటరాజ్ఞ సైన్య 

ములను ఓడించెను. జగ్గవాగు మొదలైన 

స్థలముల నా[క్రమిం చెను. ఈతండు అత్సిల 

యుద్ద దథీణ దేశపు రాజులతో యుద్ధము 

చేఫి, తనకు శరణుజొచ్చిన పది వేలమందిని! 

గాపాడెను. గోదావరీతీరమున కాకరపర్తి 

యొద్ద తన బావవుజిదిమయైన విన్నుండి సాయ 

మున నీతేడు కన్నడరాజును మణి యితర 

రాజులను చంపెను. తనన్నేహీతుని రథ్నీ౦ 

ను. తనకు శరణుజొచ్చిన కాటయ వేముని 

కుటుంబమును యశఃకాముండై రథ్నీంచెను, 

ఈతని రాజ్యమందు _ మేమ్మిడి పోలవరమను 
గ్రామము వైభవ దశయం దుంజెను, ఇదియె 

యితని రాజధాని శ్లాంబోలు, ఇతండు (బాహా 

ములకు బంగారపు కొమ్ములుతో "వేలకొలంది 

గోవుల దానము ' చేసెను. (దాత్షూరామ 

భీమేళునకు సువర్ణ గోపురము కట్టించెను. 

ఈతీడు  పట్టునై దవ కతొబ్బమధ్యమునం 
4 

“దున్నట్టును 

ఇ శానవచ్చుదున్న ది. 

మాసఘునచే చేయుదురు. 

శి ఇ AF క్ష 

శాజమహే హరి(భవర్గ (పొంత 

మున ' కొంతకాలము , రాజ్యము సి సినట్టును 

గంగ (చానపాయొ 

"డ్డున ఫిన్నృసాని ఫింగమున్లోద్దనున్న ఉత్తమ 

గండ చోడాన్న చేనవరభును (గ్రామమును 
ఢీ 

బాహ్నణులకు దానము చేసెను.శ *. 

ఇ > ర్స 

యు draw hn ౯ 
అన్నపు ర్త పార్వతీ బేవి యొక్క 

యొక రూసము. 

మొసంగు దేవత. అన్నపూర్ణా డేవియుక్క- 

యాలయము కాళీలోం గలదు, కాశికి నధి 

పతియన విశ్వేశ్వరుని భార్య, అదిభిత్షువై న 

శివునకు భితపెట్టుటీకునై యామెయా రూ 

పముధరించె నందురు. అన్నళూర్ల , నిగ్రవా 

మునకు నొకచేతులో పళ్లెమును గంకుయు 

నుండును. ఈమెథర్ల ము రక్తము (ఎరుపు, 

౩ 

(ప్రపంచమునకు నాహోర 

వైథీ శుద్ధ అష్టమి ఈమె పూజాదినము. 

పూర్వపు గ్లోమకులుగూడ “అన్న పెనా 

యను నొక"జేవతను పూజించుచుండిరి. అది 

యున్న మిచ్చు బేవతీయె. ఆమెపూజియు చ (త్ర 
(ైనైశ్యోకోళశము. 

క — 
గ 

4 ఇది వబురో నీత్రనినీ _ సలధచిగాని, యితని వంళ 

మునుగు తింటిగాన్సి "చరిత్ర కారకులకు “శేమియు6 జెలి 

యదు, (కొ_ట్టేగానళీని తామ శాసన మొక టి రాజ 

మఘాందవర చిత్రవస్తు (పదర్శనాలయమునం దున్న 

దని కనుంగొనంబజినది. దానిని గుటించి * Epigra- 

*phical Reports (Southren circle) 1912, Para 

67లో (ప్రాయ(బడినదో అదియే యా చరి క్య్యకా భారము, 

ఇ 



"౧౧౨౦. a ణ్ అక్నుశే కి, a (సం, ల 

లొ 

సు పోషక ము. గృవ్య్యా.న సం 

శర 'నిశేవ్యము. 

దట నన్నో ము" తీన్గిించుట. తుగపిల్ల వానికి నా 
ని 

అన వ్యశఫమున్ందుగాని, యెనిమిద్రన మాస 

మంద్భుగాని ఆ(డుకీల్ల కు నె వైదవమ్థాసమందు + 

గని 'యేడవమాసమందుగాన్ని ఈ సంస్కా 

"రము చేయవేలయున్ని “ధర్మశో(స్ర్రము. మేన 

యాంధి చేశమందును ఈ యాచారమే 

కలదు. శిళువునకో నన్న (పాశనము మేనమామ 

వేయును. 

అన్న భే నె, (వ్లాశ్చాత్య శాస్త్రము 

'నిశువునత* మొట్ట ము 

ననుసరీంచి) నూతీనముళ తయారు చేసిన 
QQ శి ‘ . 

అన్న భేది నిర్మలమై కొంచెము సీలవర్ష్య 

| మి[శ మైన ఆకుపచ్చని 

స్పట్టికపు ముక్కలవలె 

ప,కాశవంతమై యుండును. గాలి ఊరిన 
wy) (= 

శొలంది పోడియి ఆకుపచ్చన్షివర్ణ ము కొంచెము 

గోధుమ వర్ణమునకు మారును, కొంచెము 

సిరా రుబియుండును. ఒకవిధమైన నాసన' 
స్వల్చముగ్మ నుండును. 

సందు ఇనుము, , గంధకము, పాం 

వాయువు (ఆక్సీజన్) అను మూల పదార్థము 

లు గోలవు, ఇ్రందు[పాణ 

వాయువు హెచ్చుగ 

చేరినకొలంది ఆకుపచ్చరంగు, గౌర (గోధుమ 
వర్త రముగా మారును* ఒక యణువు అన్న 

శేదిలో ఇనుముయొక్క. పరమాణువు యొకటి 
ళ్ జ్ 

ఇందుండుద౦ివ్యములు 

లా 

లో లీ 

౫-9౦. .* 

* | యును, గంధకపు పరమాణువు ఒకటియు, " 
(పాణవాయువ్రరమి క్క “పరమాణున్రల్లు నాలు 

క్ థ్ | 
గుమ ఉండును. ఇ్రవిగాకసాభా రణముగా నిందు 

నీటీియణనవు, లేడుండును, తూనిక వేసివూడంగా 

శ ౧౦౦ .పాళ్ళ అన్నీ భేదిలో ఇనుము ౨౧.౧౫%, 

గంధకము ౧౧.౦౫౧; (పాణవాయును 

౨5.0 _౨, నీళ్ళు రోఫో.౮ా_౨ పాళ్ళు ఉండును, 

నీళ్ళు ద్రవరూపకముగా నుండక అన్న భేది 

సృటికీకరణములలో. గలుగు భునరూపములు 

గానుండును.. దీనికి రసాయన సా్యన్హ్రమందు 

“లో హృ గంధకితము (Ferrous Sulphate) 

అని చేరు; లోగల (FeS04,) అని రాసొ 

యనిక్ర సంకేతము. ఇందు ౭ ఉ; అ 

(7 ౬, 0) అనంా సీటియొక్క. యేడు అణు 
వులుకలిసి యుండును. . 
౧ వైద్యులు, ఇనుమును వయేవ్యాధుల 

చికిత్సల కుపయోగింతురో ఆవ్యాధులయందు 

ఠి నములు అన్న 'ఖేదిని సాధారణ 

॥ ముగ నుపయోగింప 

వచ్చును. ర_క్తపుస్టి లేనివారికి ర క్షశొవ 
మును నిలుపుటకును, ఇది సహాకారియగును. 
కాని యిన్లుముతో మిశ్రేమమై తీయారగు 
కొన్ని పదార్థములు సులభముగ జీళ్లమగు 
నవిగను, మజీకొన్ని యట్టుగాక జీర్ణ కోశము 

నకు నానాటికి శ్రమకలిగించూ నవిగను ఉన్నవి. 
కాంట టెద్యుండు రోగియొక్క.. బలమును 

బట్టియు, వ్యాధిబలమును బట్టియు అన్న భేదిని 
గొని, ఇనుముతో మి శ్రమమైణే ఇతర పదో 

థొ 
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t- 

“ర్థములనుగాని ఉపయోగించ వచ్చును ఇను , 

ముగలమ్షాందును 'సేవిచునస్లిడు మలబద్ధక 

మధికమై మలము నల నగును, కొంద టికు 

తలనొప్పి, కడుపునొప్పీ; అజీర్షము మొదలగు 

గుణము లినుమును శేవించుటిచే కలుగును, ॥ 

అన్న భేది మోతాదు;- ౧ మొదలు ౫ గురి 

గింజల వణకు, (గుక్కెడు సళ్ళతో వేర్చి ఇయ్యి 

వచ్చును. కాల్చిపొడిచేసి మా్రగట్టిగూడ , 

నియ్యవచ్చును. తక్కి.న నినరములకు “ఇనుము 

అను శీర్ణి కక్రింద జూతనగును. 

య దుర్మాంసము 'పెరిగివచ్చు. పుండ్ర పై 

అన్న ఖేది 'రాచిన యడల 

గలదు, 

కోత ' గుణము 

నీళ్ళలో గలిపి పండును గడిగిన 
యొడల కోతగుణమంతగా నుండదు. మొండి 

పుండ్లు నీళ్ఫముగ మానును." 

5. అన్న భేదియందు నూవ్మజీవులనునళింప 

జేయు గుణముగలదు. ఒకపామీ అన్న భేదిని 

ఆటు పాళ్ళు నీళ్ళతో జేర్చి జలడారులనూ 

పాయిఖానొాలను, కడుగ వచ్చును. ఒక్ర మాన 

వుడు విసర్జించు మలమును శుద్ధిచేయుటకు 

రమారమి "రెండు తులముల అన్న భదిపట్టును? 

కలరా మొదలగు వ్యాధులుగల దినములలో 

ఇతరపృధార్థయులు లేనిచో అన్న భేదినీ సూత 

జీవుల నాశ నార్థమై ఉపయోగించ వచ్చును 

[2 'పత్తువ్రలకు గూడ ర_క్షపున్టికొ అకును 

నెత్తురు విశేచనములకును; ర _కప్రవాఫామును 

ఆపుటకున ఇయ్యవచ్చును. పశువుల పుండ్లకు 

మంచిమందు ;3కాని అధికేముగ. నుపళూ 
శ 

గ 

11 
ణం 

కొబ్బరి నూనెతో 

చను. గుజ్జమునకు * సిం ము 

కంచి కోత కోయును. 

చేర్చి పౌడవచు 
1 

దలు ఓం గురిగింజల ఎమో శో దున్న నకును 

తీకు సగమాను, ఊేక్రలకు చొద్జైలకు నోల్లవ 

9 వంతును, ' కుక్కొ_లకు గె "మొదలు ౧౦ గురి 

. గింజ అక్తువణకును లోపలకు వాడవచ్చును. 

'ఇతరోప యోగ నములు. " న గె 

౧, కరక్కాయ నీళ్ళతో జేర్చి సిరాచేయు 

టకు అన్న భేది ఉపయోగిరిచును (చాడు 

“సిర, 

౨. నెరసిన 'ెం[ట్రుకలకో రంగువేసి కొను 
టకు మజికొన్ని షడార్థములతో దీనినిగలిపి 

ఉపయోగింతురు చాడు “వెరటు)కలో). 

3. కప్పు మొదలగు పండ్ల పొడు అలో 

వాడుదురు. చిగుళ్లలో నెత్తురు తగ్గించును కాని 
నల్ల నిళంగు నిచ్చును (చూడుము *పన్నుి). 

ర, రంగులు చేయుటలో. అన్న భేది ఉప 

రోాగింతురు (చరాడు “అద్దకము”). 

సన్నని ఇనుపతీ? ఒకతులమును, గంధక 

భృతి బికతులమును, వాననీరు తా తులము 

+. లును ఒక నీసాళోవేసి 
త్రయారువేయువిధము 

సెటినయెడల వెట్టి కొంత 

సేపటికి అన్న భేది తయారయి. సీటిలో కరిగి 

అముండును, అమ్మకము నకు అన్న భేదిని తయారు 

జీయునపుడు నైట్ (Pyrite) అను ఖనిజ 

| 'ఉదార్థ మును గాలికిఆర్చిక్తినుముపొడియునీరును 

జేర్చి కొంత ' కాలముంచి ద్దానినెండ బెట్టగో ॥ 

? 
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అన్నళ్లేద్ ం (నం, తం 

గా 

అన్న ఖేది తయారీగును. సాధారణముగా దీనిని 

బ్లజారుల్తో "అమ్ముదురు, [ ౯ (ఆల, 

(అల్జమన్వేడ్లీ శాస్త్రము ననుసరించి ౯”? 
దీనిని సంస్కష్టాత భాషలో శాశీ సమం 

దురు. " "రసరత్న సముచ్చయము ” నందును, | 
/ తదితరముతగు రస 

ఉమ సమ్సు కోని తంత్రుల యందును 

సీయన్న ఖేదిని ఉపరసములలో _ చేర్చుటచే 

రసవా ర్తి కాచార్యులందరు దీనిని “ఖనిజముగా 

వ్యవహరించినటులు చెలియుచున్న ది, అయి 

నను పూర్వు లీ యన్న భేదిని ఇనుముతో 

గూడిన మి(శ దవ్యము “(Coiypound) గా 

పరిగణించిరనుట కాథారను తేవియులేవని 
ఉదయ . చంద్రదత్తుగారు "తమ “*హిండూ 

మెటీరీయా మెడికా” యను (గ్రంథమందు 

వక్కాణించియున్నారు. “ఖనిజముగా. పరిగ 

ణించిన ఈకాసీసమును కొందరు (గ్రంథ 
కర్తలు 'శనుతమ (గంథములయందు వాలుశా 

కాసీస మనియు, ) పుష్పకాసీస మనియు రెండు 

చేరొనిరి. మరి 
కొందరు థాతుకానీస మనియు, పుష్కుకానీస 
మనియు విభజించిరి. * రస తం(త్రములయం 

'దెచ్చటజూచినను = రెండువిధములగు కానీస 

ములనే జెప్పియుండుటచే ' నిందు వాలుకా 

కానీసమునకు ఛాతుకానీసమను నామాంతర 

ముండి యుండవచ్చునని - తోచుచున్నది. 
జై ద్యవిశార దులందరు" దీనినే అన్న భేదియను. 

శేషన్న వ్యచవార్తించి చికిత్సల యందు తరుచుగ 

'విధములుస్లదానినిగా 

నుపయోగించుచున్నారు. దరదము (ఇ్రంగిలీ " 

కము) “సస్యకమే, (మైలతు, గ్తము)" మొదలగు 

నవి ఇప్పుడు రసాయనస'మ్మే ళనముచే తయారు 

చేయబడి, హోలెండు మొదలగు 

జేశయులనుండి మనశెగువుతి చేయబడు 

దీవ్యములను గురించి (పాచీన రసతం(త్ర 

జ్జాలు వానియుత్స త్తి విధానమును, 

విం x ౦డు, 

మ్ లు 

“దొరకు (ప్రబేశములను చక్కగ నిశ్టేశించుట 

చేతను, వుట్టి యిసుక మొదలగు మలిన 

పదార్థములతో గూాడియుండీనవగుటే శుద్ధి 

చేయక, నుపయోగింప రాజని విధించుటు 

చేతను, తాం(తిక మహా యుగమునం దీయన్న్న 
భేదిగాూడ గనులయందు దొరకు చుం జెడి 

. చేమోయని యూహీంపనగు. 

ఉదయచం(దదత్తుగారు తవు హీంటవూ 

మెటీరియామెడికాయందు ఛాతు కానీసము 

ఆకుపచ్చని రరిగుగలదిగను, పువ్పకానీసము 
౯ కొం చెముపసుపురం గు 
కాసీస స్వటూఫము 

గలదిగను ఉండునని 
Ca 

చెప్పియున్నారు, ఇందుకు నిదర్శ నముగ 

ణి న్లో “కాప్రీభం ధాతు క్తాసీసం పొంకు "కాఫీ సమిత్య పీ, 

తిజీవ్ల కించిత్సీతంతు పుష్ప 'కాసీస ముచ్యతే?” 

అను శ్లోకమువలన ఆ యా”ర్వే ద 
పృశాశమను గ్రంథములో. శ్రీమదుపాధ్యాయ 
మాధవులు పుష్పకానీసము శొంశెముపచ్చని 

వర్షముతోగూడి యుండునని నిరూపించి 
యున్నారు. ఇప్పు డీ కాలమందుగూడ ఈ 
చెండు విధముఅమున వర ర్ల వమిలుగల అన్న 

Ca 

౯ - A9౨9 
oe 
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"భేదిని జూచుచున్నాము. ఈ రెంటిలో పువ్వు 

కోనీసము “మిగుల గ్రోబ్టుమయిీశ దని వార్గు 

టాచార్యులు ముదలిస నాయున్వేద శాత్తు! 

స్ఞాలు “పు పుస్సాదికాసీసనతి ప్రశస్త సం” ఇత్యాది 

వాక్యములచే సూచించియున్నవారు. ఇందు 

నాలుకా శానీసము మోర విశిష్ట మనియు, | 

అన్హురస విశిష్టమనియు; పుష్ప ఎకానీసము 

కషూయాన్లురస విశిష్టమనియు; ఏర్యము _ 

నందు శెండును ఉన్షపఏర్య విళిష్టములే 

యనియుగూడ వర్ధించిరి. మరియు అన్న భేది 

శ్విత్రము (బొల్లి) శేత్రరోగము, శ్రేష్మరోగ 

ము, వాతరోగము, అజీర్ణము) అర్భోరోగము, 

వమ్షయరోగము, పాండువు, వ్లీహరోగము, 

గుల్మరోగము, మూ “త్రకృచ్ళ్రిము ఏనిని బో 

కడ్శదును. వ్రణమును. ళుద్ధిపరచి మాన్నును. | 

“ వివషఘ్నం” అని ఇప్పటచే కృ(త్రిమనివము 

నకు విరుగుడుగా నుపసయోగించునని తోచు 

చున్నది. “ముఖెకేశ రంజనకరంి” *సటర్య 

జనకం పరంి”అని రన(ప్రకాశ సుధాకరమందు 

అన్న ఖేదియుక్క గుణకధనము గానబడుచుం 

డుటచే దీని లేపనక్రియచే ముఖమునకు కాంగ్లి 

యు, “శేశములకు * + కృన్ణవర్ణము _ గలుగునని 

తోచుద్దున్నది. ఇది వస్త్ర ములకు ? + రంగు'వే 

యుట కుపయోగ్శపడునట్లు గూడ తోచు 

చున్నది. అయితే దీని స్వతంత్రోపయోగ 

మెచ్చటను జెక్సియేండునట్టుతో చదు, ఇతర 

ద్రవ్యములతో సమ్మేళనజేసి యపయోగింప 

నగును, .. ఈ . 
3 

శా ఇ నా 

7 దీనిని కుద్ధికేయక నుచేయోగింపరాదు. 

అట్లపయోగించిన చరి రి పుట్టుట బూచుచునే 

,యహ్నో రము” '' కోధనావిథాభము + + లనైేకు 

ఫనేక్ష రీతులుగా జెప్పియున్నను "సెర్ట్యస్తా 

,థార ణమాగా, “శో భృంగ రాజరశేగ్విన్నం 

నిర్మలంహి(ప్రజాయ శే” 
"సుద్ది 

థి గి చ్రైన్లు శాప మర్యాద న 

నతిక్రమింపక. దీనిని వై ద్యావతంసులందఆు 

శుద్ధిచేన సీయే నాడుచున్నారు. అనగా గుంటగల 

గరయుక్క_పసరుతో దీనిని డోలాయం(త్రమున 

నండి(స్వేదన చేస్సినచో ;శుద్ధియగును.మరికొం 

దరు గుంటగలగర రనముతో ౪-౫ పర్యాయ 

ములు ఖల్వముసనూరి యుపయోగించుటయు 

గలదు, దీనికి మూరణవిభాన్ల మెచ్చటను 

గృంథస్థము "కానరాదు. కాని వ్యవహారము 

నందు లఘుపుటంబ్లులిడి దీనిని సిందూరింప 

చేసి వాడుట కలదు. ఇట్లు లభఘుపుటములచే 

తయారు జేయ బడిన అన్న భేదిసిందూరము 

శుద్గిచేయబడిన అన్న భేదికం'కు దోవరహిత 

ము గుణాధిక్యతగలదిగను నగుచున్నది. - 

శుద్ధిచేసిన యన్న ఖేదిని నిమ్మ కౌయగసము, 

"పచక్. రసము; కృక్క-పొగాకు రసము, 
పీనితో చేనిచేనయిన చక్కగనూరి బిళ్ల లుగా 

చేసి, నీడలో నెండించి ఆ బిళ్లిలను మూకుటిలో 

బోసి వైన మరియొక మూకుడును మూసి 
సంఖి బంధనము జేసీ (ద్రవ్యపరిమాణము ననుస 

,రించి గం మొదలు ౧౧౦ వరకు "విడకలతో ' 

పుటంబిడ వలయున్లు, 

+ శ 



ళ్ 

¢€ 

. ౧౧౫౩5 నిన్నేతుజేవుండు. | (సం. ౨ 

అనంతరము వంశమున చూచీ | “ఆ కాన్మీసం రోచశాతుల్యం గ 

నచో నందలి యన్న భేద బక్ర౫ ఫి సిండూోనించి షం ౬౭ హార్తితాలం రోస్తాంజశల్సి | 

“జత 'కుంకేవువనై నను; .. ఆస పిష్ట క ప్రలేపోణయం, 
“కాస్తే ళసిందోరమా క లి థి వృవక్ చ్చూడపొవూఠయోః, 

ఠి లా అద్దోనిని గ్ సర్ట్వరోన ఇచిచ క్రద శ్ర శః 

ములయొందును నృపయోగింపనగు. ఆంధ 
చేశీయులగు ఛై వై ద్ధోవరులంద రీ రీతిగనే కానీస 

+ సిందూరమును . తయారు జేయుచుంద్భర. 

చరియు . దాత్నీణాత్యవై. ద్యులు "కొందు 

'కానీనమునకు. సమముగ ' సురాశారమును 

(Nitre) కలివి పె జెప్పిన రసములలో నేదయిన 

నొకదానితోనూరి పుటమిడుటయు గలదు. 

ఈ విధానముగా తయారు జేసిన సిందూరము 

చెక్కు*వ గుణవంతమన్ని “వారి యాశయము. 

శానీనసిందూతముగాని; 'ఇద్ధకానీనముగాని 

(పభానముగాగల యోగములను గొన్యిటని 

మూ(త్రము నిందుడా హరిధ్యాచెదను, ' 

(౧) క కో! కాఫీసంభస స్మ కాంతస స్య 

° “చోభతుం సుభాగీ కక్కు 

వరావిడంగ సంయు క్షం + 

ఫఘృతమె్యధ్ర ప్రత పరో . 

భక్షీతం వాంతివేగేన 
పొండుయ తాన మేవచ, 6. 6 

ఫ్రీవాం గుల్మం గు దేకూలం 

వా 'మ్మత్రక్ష షొ గ త్యకేమత ర్ 

అర్థము. అన్న భేది కాంతభ్ధ _స్తము, సెంథవలవణమ్మ 

వాయఃవిడంగముల్ను వీనిని సనఫాగములంగ చూర్జించి : 

శేవించినచో, పొం || రోయన్ని తండ్రిపేరు: మహా దేవుండు, తల్లి చే "నెయ్యి కే వీనియందు గలిపి * 

డువ్రు క్షయ; ప్రీవామ్ము “గుల్మము మొదలగు రోసు 

యులు కాంత్సించును. అన్ని దీ.ప్టి వీశ్రలుగు ను, 
a 

క్ష తళ 
Gs 

ఇలిరస(పకాళనుధాకరే 

ఆర్థ్ము, "అన్న భేది నోేప్రశే దనము తాశకము, రసాం 

యే వీనిని కాంజికముతోనూరి లేపనము చేసినచో 

వృహనకచా , ఆహిస్రూత్రము మొదఆగు చర్మరోగ 

. ములు కాంతించును. 

(3) సువర్ణ వువ్పశకా సీసం 

విడంగాని మనశ్శిలా 

'రోచచనా సెంధవం వైవ 

ేపనాచ్చ్వి[త్ర నాశనమ్, 
ఇతి శారధరసంసాలా యాం, 

oe 

తి, 

wg, : అర్ధము, హనఫుజాబ్వి అన్న భేది 'వాయువిడంగ 

ముల్కు మతికిల, గోరోచనము, మైంథశలకణము. వీనిని 

| .సమానముగ (గ్రహించి. నూరి లేపనము జే నీన శ్వశ్రమను 

లో కుష్టు నశించును. 

ఆ కాసీనం దధినాముచ "0 

"పీ కానూ మధు శంయు తాక 
, ఇరిచ్వక్షద క్ల, 

° అర్థము. అన్న ఛేదిని 'వెలగగుజ్జును సమముగ కలిపి 

శేనలో శేల్ణించిన ఎక్కిళ్ళు కాంతించాకు. 

ఇట్లు కాొనీసము ప్రథానముగాగల యోగ 

ము లనేకములు ఎరంథస్థములు గానబడు 

చున్నవి. లో [గం దూ 

అన్నము జేవుండు' ఓరుగంటి 

"రెండవ (పతొపరు[దుని తమ్ముండు.. (వరన 

ఉమ్మక్యః కావున నితని తల్లి Mods 

బౌ శేయ "ని" మనమెంచ సఅసిళముందును, 



శ] ని 

సం, _౨.] . > 
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న్ ఏ 

“మల రద్రద్గుజేప కూంతుధు, ప్రతాప 

రు(ద్రుండ్గు 'దిగ్గిజయ య్యాత్రవెడలి , పం్షైండు 

సంవత్సరములు తిరుగుచుండెననియు, ఆశాల) 

మున నితండు ఓరుగంటిలో.. బరిపాలనము 

చేసెననియు, తురుష్కులు రాజ్యము మోాదికి 

దండె త్తి వచ్చినప్పుడు ఈతండు హాన్యార్రీకుం 

డుగనుండి వారిని ననేక సర్యాయము లోడించె 

ననియు చివరకు (బతాపరు(దు(డు పట్టు 

వడినకాలమున నితంజే రాజ్యముచేసెననియు, 

పి)'తాపర్ముదుండు 'చెజనుండి వెడలివచ్చిన 

తరువాత. తానురాజ్యము' చేయనొల్లక యా 

తనికి. బట్టము గళ్లైననియు, (ప్రతాపరు(ద్రుఃడు 

పరలోకగతు(డై.న తరువాత నిత(డు ఈశాన్య 

భాగంబునకై వింధ్య(ప్రాంతము 7 నె నె పు వెడల్నీ 

పోయెననియు “వక శిలానగర 'వృత్తాం 

తము * నందు (వాయంబడినది. (ప్రతాప, 

రుదుడు వెరలో ను ౦కు కాలమున 

సీతండు (ప్రభుత్వము వేయుచుండలా విద్యా 
నాథకవికృత (ప్రతాపర్ముదీయము ' పూర్తి 

అయినదంట, అప్పుడు కవి ప్రహౌవకు్రని 

యొడద్దకుంబోంగా నాతంట్షు తేన యుంగరమిచ్చి 

యాతనిని తనతమ్మ్శి ని యొద్ద కుం ఎంపెనంట, ||. 

అన్నథు దేవు డాతనికి.నొప్ప బహుమాన ' 
మిచ్చుటయేగాక ఓరుగంటిలో నొకగొప్పపాఠ 

చాల జెట్టించి విధ్యానాభుని దానికీ నాఖూ 
Orr 

. x ఇది (వాక్యపతి, ఇటీవలివారిచే (బహుళీః మెకంజీ 

గుమ్మాస్తాబే) (వ్లాయయుడినది, చెన్స్స ఫు ఓరియంటల్ 

మ్యాన్యు (మ్మ్ ప్లు శె బ్రరీలో కున్నది ' 4. 

న్ చేసెనో ఈసమాచ్లారము ,'కవిచ 
రిత్ర 3 నునుమహా రాష్ట్ర" (గ్రంథవ్లు "నందు? 

ఫరెజిని అశాధవీన' కోక కారుకు వోని నాడు. 

౧ ఈఅన్న మ దేవుండు ఓయోంటినుండి వెడలి 

పోయి బస్చరురాజ్యమును స్థై సాపించెనుః బస్తరు 

| సంస్థానమొను నై జామువంటి, స్గాతం|త్ర 

ప్రభుత్వము. బ్థిది మధ్యషరగ ణాలలోనున్న ది. 

దీనికి తూర్పున మన రాజధానిలోని జయఫు 

రము జమిీందచారియు, దహీణమున గోడా 

వరిజిల్లాలోని భ(దాచలము తెలూకాయును 

అంటుకొని యున్నవి. అచ్చటి రాజులు ఈ అ 

న్నమ దేవుని తకు సుల పురుషునిగా. జెప్పు 
కొనియెదరు[. అన్నమచేవుడు. ఓకగంటి 
“నుండి బయలు జేరి నప్పుడు ఇతని కల బేవత 

మైన మాణిక్య దేవి ' యాతనికొక్ష ఖద్షమిచ్చె 

నంట. అది యిప్పటి వజుకును -ఆరాజులయొద్ద 

నున్నో దట. 

"వెంట నొకబంటు సీళ్గు తెచ్చువొండు వచ్చె 

నిం వానివంకజులిప్పుడు.. బ్సస్తరు సంస్థాన 

మున ఫుట్ శేల్ జమిందారికి సధిపతుతుగ 

నున్నారు... బి స్తరు సంస్థాసమరైద కాసా 
| 

ఖ్! “అర్వాచీనకో శ మనునద్చి' చర్మితాన థ్ కోళ్ళ 

ము. మశాటీభాషలాో నున్నది కర్త ఘనా నధాస్కర 

నోడ్ జోలె. ఇందున్న " యంక్లీములస్స య, కావలి 

.వంకటరామస్యాషపుగారు ౧౮౨౯ భో . కలకత్తాలో 

(బక్టటించిన ‘Dekkan Poets? అను (గంథమునందు 

, గాడయలవు.. 

| Imperial Gatettear 6 oi Indiv, Bator. 

1. Denial Provinces, Gazetteers, Ghhattisgar he 
Feudatory States, ప, 86, 2. Ibid, PB, శ్ర, 

i 

గా 

లూ! 

ఇతడు 'వచ్చునప్పు డాతని , 

జే 



1 ౧" 
“౧౧౨౬ , అాన్ష మ టే వుండు 

౯ ల్ ళ్ ళ్ ళ్ ణి 1 
ష్ ఆంట్. 

యాల్నను జాగివారు కలరు... వారిపూ పూర్వులు ,చేప్పీయున్న ది. కాని యిధియొక యసందర్భా 

ఓీరగంటిక్సండి యన్న మ చేవ్రతో జచ్చనా మ్యుకాధు. ప్రతాషరుద్రుండ్ మొదట కాక 

రంయట్ల. అన్న్యమ దేవుండు వక్రమ సంవత్స్* | తీయవంశము వాడు “కండు, ద త్రతవలన 

౧౪౫వ సంవణ్ళీరమున “ననంగ్గా ఖః వ్ శాకతీయుండీయ్యెను. మొ దట (పతాప 

౧౩౬౦ 'లోరాలము చేశ సెనంట4ో జు.స్తరు ఓరు | ర్యదుండును అన్నమ బేవుండును చంద్రవం 
గంటిక్షొ మిక్కి_లి దూరముగా లేదు. * ఈశాన్య, శమునందుంబుట్టి యుందుదు, దత్తత పోయి 

మునందు రమారమి , రెండువందల _ మైళ్ల్ | నందున (ప్రతాపరుద్రుడు సూర్యవంళుం డై. 
డూరేమున నుండును... యుండవచ్చును. అదియుంగాక చంద్రసూర్య 

ఇప్పటి బ _స్థరురాజులు (ప్రతాపరుద్రుని | వంశములు మూలమునంచెట్లు పుట్టినను, ఇటీ 
తమ్ము (డైన అన్నమ దేవుని సంతతి వారని వలిరాజులనుగుజించి యవి కవికల్చ్పనలేయని 
చూపుటకు నాసంస్థాన మందలి దం లేశ్వరి చెప్పవలెను. ఎవరికి నిష్టమువచ్చినట్లు వారు 
"దేవాలయములో నొకశ్లాస్సనముకలదు, అది | తమ వరశేము నసూర్యవంశమనియు, చం(ద్ర 

[సం, ఒకలం 

బస్తరీరాజుల పూర్వుంయైన దిక్సాల దేవునిచే | వంశమనియు (వ్రాయు చువచ్చిరి. 
వొయింపం బడినది. ఇంటలి సంవత్సరము రెండవ యసందర్భము; అన్నమ ేవుండు 
విక్రమశకము ౧౭౬౦,అనంగా రశ ౧౭౦9. | ౧౩౨౩ లోనున్న వాండు. ఇది (ప్రతాపరు[ద్గుని 
దిక్నాల దేవు డన్న మచేనునుండి పదీయవపురు జెజిపట్టుకొని పోయిన కాలము, అన్నము 

షుడు, తన్న మచేవుని కుమారుడు హామోర | బేవుని వంశమ౭దలి పదియవ పురుషుడు సై 
చేన్చ(డు.శో కాని శాసనమును సంపాదితము | శాసనము వేయించినవాండు ౧౭౦౩ లో నుం 
(Edit) చేసిన (శ్రీయుత పీశోలాలుగారిందు డెను. అనయా 2౮౦ సంవత్సరములలో ౧౦ 
రెండు నిసందర్భములం జూపినారు. బీక | తరములు స్డిచినవని అనుకొనవలెను. తర 
దానికి నాకే సమాథానము చెప్పినారు. రం మొకటింటికి రమారమి 9౮ సంవత్సరములు 
డవదానికిం జెప్పలేదు. మొదటి యస సందర్భ" పడినవి, కాని సాధభారణభుగ తరమొకటిం 
ము, " ఈశాసనమునందు అన్న మ దేవుండు | టికి 90 వీండ్లకంయె , నెక్కుడుకాలము. లెక్క 

ళ్ rr 
య | >” చం(ద్రవంశజు(డుగొ ఉప్పంబడినా.డు, కాని | వేయుటకు వీలులేదు. కావున (ప్రతాప 

గణపతిదేవుని వకామినాథ శాసనము రుదుని తరువాత రవూరమి నూజేండకు కందు (Indian Antiquary vol. వ్, | ముత్ర సతాన / న యొక (పతాపరు[దు 
p- 200) - కాకతీయులు సూర్య వంశజులని ఆ” కా టాడు, డెండవచ్చు ననియు ఆతండు యుదమునందు దురమ్ము.ల 8. Chhattisgarh Feudatory Slates 46, 2౭2 p. 87. ర ® 
“క Epi, Indica, vol. IX, P 165, చే జచ్చి యుండ్కచ్చు ననియు గ్గిఖీయుత హీరా a ల. A.96. ణి ణల ' 
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గె 
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"లాలుగారు వ్రాసిరి, కాని తగమున్నకు నలు 

బది సంవ్రత్సేరము' లంతగా నేక్కున శాబ్రయము 

కాదని మా తాళ్సర్యము. " 
3 షయ. 

అన్నము",మాండు ఆహారము, 

అన్నయ రెడ్డ ఓరుగంటి కెంథవ | 

పి'తాప ర్యదుని కాలమునందు సామంత 
రాజుగ నిప్పటి కృష్ణా మండలములోని మున, 

గాల జమిం దారి(ప్రచేశమును పాలించుచున్న 

కెడ్డిరాజు. మునగాల జమోాదార్ల పూర్వండై 

యుండును. మునగాల 

'తొడువాయ (గామమందు శిథిలమైన మల్లీ 

ఖార్జునుని ేవాలయములో " నీరాజుచే వే 

యించంబడిన శిలాశాసనములు రెండుకలను. 

జమిాంద్లారీలోని 

ఒకటి సం శ, ౧9౦౦ లో నిద్కిరెండవది by న 

౧9౦౬ లోనిది .* (ప్రతాపరు(ధ్రు(డు రాజ్య 

మువేయుచుండగ'నే _ కాకతీయ రాజ్యవైభ 

వము పట్టపగలంటి సూర్యని పగిది వెలుంగు 

చుండగనే - "రెడ్లు రాజ్యము లేలుచున్న ట్టు 

చెప్పెడి పురాతన శాసనమిదియే.' రెడ్ల(ప్రభో 

త్ర మును సూచించునట్లి శాసన మింతకం ౫ 

బూర్వపుదిలేదు *_ * ' 

అన్నయ్య (కెనాల్సి. ఈకవీ సుద హీణా 

పరిణయ మును నారధ్ర'కావ్యమును రచించెను. 

ఈకవి యింటిచేరు, తెనాలివారనియు, సీతని 

తండ్రివేరు రామయయనియు సీతని కావ్య 

* Sawell's Agtiquibies val Dodd, మణ Distrigt 

Manual, న! 

+ 

పద్యములవలనం , చేట 

పడుచేన్నది.. గె గ | ఇం” 
1 ? 

మండలి క శ్యాది 

” 

4 

గెల 

న విఖ్యాతిం 'ఇందినట్టియులే శ్రాంద్ధు రంగ 

మాష _త్వ్యమును రచించైనట్టియుః 

* 

జినాలి 
” 

° 

రామకృష్ణునీకు పీత్రండు 

తమ్ముడు. శణంగలి 

ంణాతేని యన్న మనుమొండగు , తెనాల్సిరామ' 
భద కవిచేరచింపంబడిన ఇ్రందుమతీ కల్యాణ 

మనెడు 'శావ్యమందలి యూ (కింది పద్య 

ములవలన స్పష్ట్రపడంగలదు:- 

సె శ 

కృవిభంశము 

ఉ, మావకనవ్య కౌవ్యము 'స 

_మంభితమూధురి సాధురీతీ-గా 

యానుకృతొ పృబంథ రచ 

నాయకీపొక చతుర్విథైక నా 

గా 

“ 'ర్హూామహి మోజ్వ లాఢ్యకవి గ 

తి 

శాభునతొమహు మత్పితామహుకా 
రామయ"రొటు కృష్థ్య క వ్” 

శాజుందలం భీ నుతించిమై క్కెదన్ 

జ 

Wy 

గీ, తదన్గుసంభ్ల వమణిని సుదక్షీతో ప ప 

రిణయముఖ కావ్య రచనాధ్ధురీణు సంధ్ధ, 

కసికదంబములోనం బుఖ్యాతిగన్న 

యన్నపకవీందద్రు, ధీసాంద్బు నభిన్గుతింతం 

కపిస్తుతిలో నిట్లు వాసి, కృతిపతి. తనను 

గూర్చి యిట్లు చె వ్పినట్టు లీ కవి వ్రాసి 

యున్నా6ండు: "7 గ 

ఖ్ ఈకావ్య మచ్చుపడళేదు. శ్రీయుత మానవల్లి 

రామ్శన్మకవి గారియొద్ద నున్న డి, పీర్ల (వాయించిన 

* ప్రతి యొక -టి మాకిచ్సి'నారు. కృతజ్ఞులము, కావ్య 

A, 

మంత గా “నర్ము.డు రికూగ్యత కలది కాదు: 

గ ణి 



క 
న ల శ | 
"౧౧-౨ర్మా శె శిల 

శ ఛి" 

ప్రీ న్న య్య ౭ i గ (నం. కేం 

గం 

సీ (ఢి మ్మో పక శాక ప్రాండురంగాది 'స స 

శ్కుకులు నేన్స సెను రామకృక్ణనుకవి “ 

° అని జు(డేవ్ష్న ప్ప పోపినతోత రోదియించం* , ° 

© 

“మాశ్రాత శ్రీ న్స్ గిరి బాతురీఇఖ్యాతి అ 

* సైత్రయావ్యాక్ష తతి యెనర్టాం 

ల డిమి మీశం డీ “యిమ్మడి రామక్రి ష్లాఖ్యుం 

డనకీ ర్తిగానె నంస్థ్థతాశిథ్ర భ, ములను 

*దారులనీపీం చె మోయన్న వీర రాను 

వాఖ్యకని సర్వకవి తామవా_త్త్వమునను 
నిన్నునూచానసంతాను "నెన్న ందరోమె 

ప్రాజ్ఞ హృదయాబ్దరవి రానుభ దనుక బి. 

పె పై పద్యములను బట్టిమాడ శతెనాలిరామ 

పండితునకు శామకృన్ణుసు (శ్రీగిరి, అన్న ప్ప 

(అన్నయ) అనుముగ్గురు, “స్ప త్రులుండిరనియు 

వారుముగ్గురుశు కవులనియే, వారిలో మొ 

దటోవా౭డు పొ ండురంగమాహా _ త్యఫ్టతికృ 

తులును, రెండవవాండు (శ్రీశైల మాహా త్త 
మును మూడవ వాడు సుదథ్నీ ణా పరిణయ 

మును రచీంచెనని తెలియుచున్నది. రామ. 
కృష్ణుని తం డ్రిచేరు “రామయ మొనట్టు పాం: 
'డురంగ వీవో | ఖ్రములోని “రామయరా మ 

కృష్ణ యను(ప్రయోగమువలన స్పష్టము. 
తెనాలి రాము కము (డు (పథమశాఖ్లా 

నియాగి,యనంగా శుక్ల యజుర్వేదీయ యాజ్ఞ 
వల్క్య్యశాఖవాండనియు, కౌండిన్య నోత్రుండ 

నియు “లవ్మమ్మి _కుమారుండనియు, బాండు 
రంగమహ్మో త్య మందలి .కృత్యాది పద్య 
ములవలనం -దెలియుచున్నది. కావున నాతని 
తమ్ము డై న అన్నయ్యకుం' గూడ నావిజేవ 

[ములు చెల్లునని మనమెంచుకొన వచ్చును, 

కాళ్ళి యిద్దరి గర్టువులు, (ము(దాగుర్రువులు) 

“లి “| వేఖువేజు” రామకృష(డు తనగురువునిట్లు 
అ రంగ్, నుద్భకీ ణశీపరిణ్యమంబు . e 3) 

వరి ంచినాడు:. 
ae) 

"i A చాక కాంతా శ్రయభట్టరు 

“.చిక్కాచార్యుల మహోతుు త్రీగుదమూ రి! రిక 

నిక్క. పుభ కి భజిం చెద 

నిక్కావ్య కళాకలాప మిడేరుటకున్. 

[పొండు. ౧, 

అన్నయ్య తన గురువును గుతీంచి యిట్లు 

చెప్పియుసన్నా (ఢుః- 

శ కంధాళభావనార్యుల 

నందను శ్రీరంగ గురుని నతబుభర జా 

మంజారంబు నుతింతు ను 

మం దారమఠరందచిందునుధు రాగభటిశ్,(౧. రా, 

' ఇట్టి కవికి మతసంబంధమైన గురువు 
వెవ్దవ్లుండయినను, తనను గుజీంచి యితండు 

“పారపడాంభోపి సౌముఖ్యుండ" ననియు 

(అ. ౧౪), ఆశ్యాసాంత గద్యమునందు “సహాజ 

శీ నాచారసంపన్న థీమదన్న య నామ ణేయి 

యనియు (ప్రాసికొనుటయు వింతగనున్న ది, 
ఈతనికి మతవిమయ్యమై (శ్రీరంగాభార్యుండు 
గురువుగన్గున్నను విద్యావిషయ మై పొలగుమి 
భీముండను నాడు . గురువుగనున్న ట్టజ మన 
మాక్రింది పద్యము వలన గూహింపవచ్చును, 

ళ్ 

న! నన్న పొర్యాదులను జుద్ధిసన్ను తించి 

..పొరిగుమి ఫీవుగురుని స సద్భ డి కి గొలుతు. [౧౯ 

ఈ కవి , గౌమికృష్ణుని తమ్ము;డగుటే 
సాతనికాల'మే " * యీతనికాలిము, ' “కాని 

క 



సం, ౨ ॥ Er అ 

శా * 

నై 3 
అన్న య్య లె 

] 

౧౧.౨౯. 
౧) 

a on జ “ 

జే Ld Cd 

గౌ 'రామకృష్తుని కాలము నిశ్చయముగ నింకన్గు, 

తేలలేదు. గనుక సేకనీకాలన్థి స్వళంత్రముగ 

" నిర్గ ృయింప్తగ్యేబయత్నిం, 

| చెదము. ఈ( పయ 

త్నము రామకృష్ణకవి శ్లాలనిర్ల యమ్మునకుం 
గూడ సహకారి కావచ్చును, ,' 

కవికాలనిర్ణయము 

ఈ కావ్యము (సుదథఖీ ణా పరిణయము) 

భృ లిజాలఫోమా మాత్యునకు నంకితముచేయ 6- 

బడినది. ఈ యమాత్య శీఖరుండు కోనేటి 

రానమురాజు అను రాజునొద్ద మంతత్రిగానుం 

జను. -ఈరామరాజును, కృష్ణ చేవరాయల 

యల్లు౭డై న అళియ రామ రాజును వకనంశము 

వారు. అశ్వేటి బుక్కరాజు కుమూరుంటై న 

"రామి 'రాజిద్ద అరును మూలపురుషుండు. కోనేటి 

రామరాజు అళియ రానురాజునకు వరుసకు 

వొనుమండు, ఏరిద్ద అకుంగల సంబంధ మిక్రింది 

వంశే ంవృతమువలనం “జలియలోలిదు. లో ఈతీండు 

| ఆర్వీటిబుక్కరాజు 9 

రానమురొ జు ? 

PF 1: 
తీమ్మరా జు కొశిండ రౌ ఖా యకం గరా జు 

| »| 
పీనకొలిడ రాజు = కోనమ్మ ' అభలియరావురాజు 

| శి 
తమ శ్రైోబా = వెరనళాంబ 

కోనేటి రావురాజు + ॥ 

సూచన; ఈవంకవృమము వసుచరిత్ర మును, 
ణి * 

సుదఖీణాహాణయమును:. అనుసరిరిటి (వ్రాయ (బడినది' 
' 4) 

142 

శ్ ఇ గం + 

వరుసకుమనుమ౭డ. నను అళియ రామరాజు 

యొక్క. చివరదళయందున్నట్టు కొనవచ్చు 

+ శున్దుది. అళియ రామ గాజుమిక్షి: లి వృద్ధుడై 

వాతుడై ఫందున' నాతనిక్షి? మనుమలు వుట్టి 

1 యుండుట యొకయాశ్చర్యము కాదూ మేనుమం 

"జిన తో కోనేటి రామరాజు తిభలియ 

"ర్నొను'రాజు నొక్షనుంది కొంత , రాజ్యమును 

వడసీనట్టు నుదశీణా పరిణయవుందలి' యో 

కంది పద్భమ్లువలనం గాన్నించుచున్న ది:. 

ము 'శృరజిద్వి క్కను ధాము( "డాయలళియ రా 

మ ష్మూవరో ల్తీ త్రంనుచే 

గుకుస్నమ్రా్ల జ్వధ్గురంథరత్వ గును కా 

ం కో నేటి రామాధిప 

రమై న్యాధిళ్ళం "డబ్బనుం త్రివరియిం 

ఇన్ యస్ట్ర మాంబ్లకా న్ధునో 

౧ వార్ల భాగ్యోన్న తిం గంకి పొటిపురచే ” 

ఇనా మాత్యఫు శ్రీమణికా.[(౧-౮౩౭ 

సాదమరాజు ౧౫౬.౫ లో తాళికోటయుద్ధ 

మునందు వీరమరణము నొందుట ను ప్రసిద్ధ మే. 
కావున నాతనివే రాజ్యముంబొందిన కోనేటి 

రామళరా జప్పటికిం జిన్న వాడని అనుకొనినను శ 

అతని ,మం(క్రికి నంకితమిచ్చిన శా "న్య ము 

2 
థి 

చ్యుదటి దొనీయందు శ్రీరరిగరాజు వంశము కస్థింపం 

బడినది; శండవదానియందు + తిమ్మరాజు వంశము 

వ చ్రీంపయబడీనది. ఈవంశవృషమునందు మనక్ వలస్తినంత 

వట కే “పీ ర్రీయం౭ బడినవి. తక్కినవి విడిచిపెట్టంబడినవి, 

శీ)ర్ళంగరాజునకో వెదుగురు కొడుకులుగలరు, వారిలోం 

బ9ిస్తుత విషయమునకు నావళ్యకనుని జక్క అళియ 

+రానురాజు పేరు నుదావావొరించి మిగిలిన పేళ్లు విడిచి 

'పెట్టితిమి. 8 
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| 
ళ్ 
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(సం, నుం 

¥7 జ్య గా 

౧౫౮౦ కంక, దటేవాశి కాలమున వాయ్ 

బడియెనస్సీ + తలంచుట్లకు బ్లీలులేచు.. మేము 

చూజిన్న "పై పై ప్రమాణము జూపకపోయీనను,' | 

ఉభయ. రామళ్గాజ్ళో సంబంఫ్మున్న బట్టియు? 

మతికొన్నీ (ప్రమాణములను జఠర శీ, 

® ఠి లు ఫ్ 

ఫీశేశఖింగముగొ రీ కవికాలము రీకశో౮ాం-వ 

* పాగంతమనియు + కీరామకృిన్స కవిగారు 

౧౫౬౫ అనియు (వాసియున్నారు. కావున 

సీకవియేమి? యిత్సనియన్న మైన, శామకృష్షు. 

డేమి కః శ, పదునాజవ శతాబ్బముయొక్క 

మందన నాొల్లన పాదములోని వారనుట 

స్పష్టము, నిశ్చ్వయమున * సోయేటనేపుట్టి ఈ 

యేటం గీ ర్రికేషులై రని నేప్పుటకు వీలులేదు. 

నుదతీ ణాపరిణయము ' ౧౫౭౬.౭ వ సంవ | 

త్సరము తరువాతను ౧౫౭౭వ సంవత్సర 

మునకు ,_బూర్వమును గూదింపంబజెననుటకు 

నోక నిదర్శన మిందుంగాన వచ్చుచున్నది. 

ద్వితీయా శ్వాసమునందు... శివ్సండు; తపస్సు 

చేయుచున్న రాజుకడకు, మాయా(ఖాఫ్మా 

'ణుని వేషము వేసికొనివచ్చి తనని నివాసస్థలము 

చెప్పుటలోనిట్టు చెప్పెను: - ౯ 

క, పెనుగెంతనిలుతు 6 దజూచుగ ల 

మనసెనసీ ధనాధ్య్యుం డొకండు మము ల౧సహాూడుకరాం 

జనవున సకల జనంబులురి ఆ 

. బనిసేయంగ6 గొదవలేనిబల గముతోడన్, 

లొ, శి [౨. 2 
+ ఆంధర కవుల చరిత్రము ౨వ ఫౌగము. 

f తెనాలిళన్న య్య, ఆంధిష త్రిక సంవత్స రాది * 

సంచిక (౧౯౧౪) ॥ ౯౯” పుట, 
న! 

“కొను వించదు. 

,. ఈ పద్యమునందు (పెనుగొండి శబ్ద" 
ముసై (శేవగల్దనుట స స్పష్టము = *పెద్దకొండ 

మోందనని " “యొకయర్థమే; పెనుగొండ పట్టణ 

మున నని రేండవ యర్థము. కవి యిట్లు పెను 

గొండశబ్దమును ఉపయోగించుటకు నప్పుడు 

ఇవునొండ నొప ప్పపట్టణముగను, రాజధాని 

గను ఉండవలెను. లేనిచో శ్లేవసారస్యము 

ఇసనునొండకరు తిరువుల 

రాయిలు ౧౫౬౭లో తన రాజధానిని 

మౌార్చెను. అచ్చట ౧౧౭౭ వజికుండి యచ్చటి 

నుండి యాయేట చందగిరికి రాజధానిని 

మాన్చిను (Brigg’s Ferista vol 3.141, 

కావున ఈ కాలములోనే యీ కావ్యమును 

శవిరచిం చి యుండవచ్చునని వున మూపీం 

చుటకు వీలుకొలదు. పై పద్యమునందలి “ధనా 

థ్యుండు అనుపదము శేషవేం గుబేరునకును, 

తిరుమల రాయులకును చెల్లునని కూడ 

దో చెడిని, 

ఈ కృతిని నంకితముపొందినవాండు. పులి 

జాల రామయామాత్య కుమారుడై నపులిజాల 

లి సోమయా మాత్యుండు 
కృతిపతి ణి 

(౧౧౧). కవి యా 

తని వంశమును, ఈతనియీలికయైన శ్లోనేటి 

రామరాజు వంశమును స సవ్ని స్తరముగ నర్జించి 

యున్నా(డు. కృతిపతియు,' నొతని తమ్ము. 

డగు ల్లబ్బన్నయుం దప్ప నీ వంశమునం 

దితేరు లెవరును రాజులయొద్ద ద్ద గొప్పయుద్యాగ 

ములలో నున్నట్టే! కానరాదు. ఏరిది కాశ్యప 

ళ్ A3ం- అ Wa 



శే 

నె 
ఇ 

నం, ౨] 
) 
౧౧౩౧, 

స 
+ 

” 
ర్న 

” గో తము, శోమయ్యకే 'ేడష పురుషుడు 

మల్లయ్య. ఆతని" నొల్లవక్షాటుకు _పోచన్న, 

ఆతని పెద్దకొడుకు సొన, ఆతేని కడస్లారి ; 
మూ(డవకొడుకు పోచన్న, ఆతని పెడ కుమా 

రుండు దుగ్గయ్య. దుగ గయ్యకిష్ణయకొడుక్టులు; 

రామయ్య, _ వీరయ్య, రామయ్య భార్య 

తిమ్మాంబ. ఈదంసతులకు( 'జెద్ద కుమారుడు 

సుదవీణా పరిణయ కృతిపతిమైన సోముయా,, 

మాత్యుండు. ఈతనికి ఎల్ల య, అబ్బన, కోటయ, 

దుగ్గియలను తమ్ములుండిరి. ఏరిల్రో అబ్బన 

యను నతండు కోనేటి రామరాజు నొద్ద 
మె న్యాధిపుండుగ నుంజెను.  సోనుమూవమోా 

త్యుని భార్య వైకుంఠమ్మ. "కొడుకు "వెంక 

నున్నది తెలియదు. “భోగాల యనుగ్రామ 

మొకటి బశ్లారిజిబావార పనహాళ్లి తాలుశాలోం 

| ధలదుకోనేటి శామ రాజు వఖుదలయిననారు 

చ త్తవుండ్గలము తానే చినజవిరాం దొర్శులుగ 

నుండిరని. తోచుచున్నది. "అయినను ఇది 

, యింకనుశోధింప వలసినవి సాయము, ౧ 

, సుదటీణా? పరిణయము " అయిచాశ్వాస, 

ముల శావ్యము. ఇందు రమారమి తొమ్మిది 

వండ ల 
సుద కీ ణాప రీణయ 

కావ్యము 

ప ద్య ములు 

కలవు. ఇందు సూర్య 

వంశపు రాజయిన దిలీ 

పునిగుజించిన కృథక్షలదు. కాళి దాసుండుకూడ 

శనరఘువంశ కావ్యమును ఈరాజు చరిత్రము 

టయ్య. ఇంతకంయె ఏరినిగుజించి మనకునధిక 

వేముయు. 'బెలియదు. " 
. గ౦ంథకర్త ర నివాసస్థలము గాని కృతిపతి 

నివాసస్థలము గాని నిశ్నేయ యుగం 'దెలియుట 

లేదు. (గంథక ర కతి 

పతిని గుణించి (వా 

యుచు “మహాహాట్టబాదాలి వేట్టణ (కిరి 

టంబగు కొలవు కూటంబునలి ఫ్లో 'సుర్చుండి 

తనను విలిపించినట్లు హా సి బీ యు న్నా యు " 

(౧. గి ౨.) కాని యా బాదాలి, మెక్క-డ 

ఈ aes హేంద్గ వరమునంద వింతామణీముదా 

తురాధ్ధి "కౌరులబేగ్గా:౬లోం (బ్రకటింపంబడిన నుదథ్నీ, 

ఇకాపరిణయము యొక్క. ఆండన కూర్చు మేను ఉపరో 

.గించినాయు, మాకు(బత్యంత రము" దొరక లేటు. శావ్సున 

“బాదాలి యను పాఠము సరిమైనదికాదని నిశ్చయ | 

"యుగం జెప్పుటక్నే వీలులేదు. * " " . 

అల కలో, నివా'న సష్టబము 
వ 

డై 

A43౧ 

తోడనే (ప్రారంభించెను, కొన్నియితీ(డు సుద 

తీణను వివాహమాడి కొంతకాలమ్ము గ్రభు 

త్వముచేసీనతరు వాతజరిగిన వృ త్రాంతము రఘు 
వంశేమునందు: జెప్పంబడెను, ఈ కావ్యము 

నందు వివాహమునకు. జూర్చూము జరిగిన 

నళ ంతేము' వర్ణి ంపంబడినది. దిలీపునకు 

నిందుమతికి జరిగినవివాహములో *నీశావ్యము 

ముగియును. ఈ కౌవ్యమందలి కథ ,నం(గవా 

ముగ నీ క్రింద నిచ్చుభున్నారము:- మ 
అంకుమంతుండను రాజొక ౯ డయోధ్యా 

పురంబు నేలుచుండేను? అత్ర 6డు మాళవరాజు 

కూంతురగు భొనుముతిని పరిణయ మాడేను, 

కధ్నాళ్లకును సంతానము. కలుగకపోయెను. అంత 

నంళునుంతుడు నా జ్య మును మ్మ తికొప్పగించ్చి 

, భార్యను వెంటంగొన్ని మీళుపర్వత మున కేగి శివునిగూర్చి న 

భూేరతపమా వరింప సాగాను, అతండు భేయుతపమున 
జే 

వారి 

శ 4) 



అన్నయ్య, ౯ 
లి ళ్ 
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టొ శా | ళ్ 

జీ జీ 

కిం దాదులు వెజచ్ని శివుని కడోకేీ అకండు కోన 

వరము భగాసగునుని వేడుకొనిరి. శిన్రండును న వశ్లెయని 

వారినంపి (అర్థార్థి కల్పశాఖ యకం నిపభక్తుణ్యాడ 

రమ్యని * శసార్వతిని బిళ్చెన, “ర్తాజులు 'దుష్ట చిత్తుల, 

వారిక్ భానకుద్ధి యారఢదని యామె ప్లలుక్కఃనీ సల్ 

'జేసామును 'పళ్చిదన్ను ' "నాతోరమ శ్రి కివ్చండామెను | 

దోడొక_నిపోయైను, అమి నంకుమంతు (డ్గు బ్ఞోజనము 

,. శేయందలంచి అతీథికొజ శదురుచూచ్రుచుం డెను. ఇంత 

"లో నచ్చటికి ముస లి వావ్మాణదంపకీ పహీల జేవములతో 

పార్వతీ పరమేశ్వరులువచ్చితమకు సంతానములేనందున 

వగచుచుండ నొక సిద్ధుడు దము శ్ర కనికరించి మేరు 

పాంతమనC దపమొనరించుచున్న అంళభుమ౦తుని 

భార్యాసహితము గా కాళికెజీఐకి బలియిచ్చిన నామె 

పసాదించునని చెప్పె ననియు లగ ర్న్న చెలవ్రను 

జాప'వేడిద మనియు. బల్కిరీ, అప్పుడా రాజదంప 

తులు తమ్ముంబెల్పుకొని (బ్రహ్మారృణ తత్పరు.లై కపట 

చేవ ధారులను వెరిబడింప సముకట్లీరి,అదిజూచి శివు(డు 
సాతేత్కరించి, నిజభక్తునికి పుత్తివర మొసంగి 
సాశుపతా స్రమన్లు సమంత్రక్షయ? నను గహీంచి 

చనియె. కొన్నాళ్ళకు భానువుతీ జేవి యొక కుభ 

లగ్నమున నొక సుతు6గాంబెను. అప్పు డాకాళశవాణి 

వానికే దిలీఫప్రుండని నామకరణము జేఇను. దిలీష్టండు 

దినదిన (పవర్ధమౌనుండై' యౌవన వంతు డు కాయగా 

“ఆంభుమంతు ఆతనికి. బట్టము గట్టి తఈపముంజేయ వనమున 

కరిగెను, _ 
లః ళా 

పనధ్లు విద్యు న్మాలిక లను వి ద్యాధర దంపతు ల్మక్టు 

గంధగజుండను వ్యుక్రుండు జనించెను. ఒకనాం డతడు 

కొందఅప్పరసల చెంటనిడు కొని “విశ్వామిత్రుని తపో 

వనము ప్రి వేళించ్చి అందు స్వేచ్చమె వివారించి సీధు 
పానము జేయుచుండెను, ఆదిజూచి వి క్వామి తుడు 

ల మహ్ గ్రు డ్రై రాతనుందడవుగను శ్రీని యావి ద్యాధరునికి 

శాప మొసంగన్న. అంతటి నతండు రాక్షుసాక్ఫతి * 

ఇ, పొంచి! మాయావతి యను భృరమును నిర్మించి రత్న 

గ! 
క ౫33 లం * 

,చూడాఖిధానురడై ప పరగుచ్చునన్ని లోకములను జయించి * 

యద్ర రాజఢ్లానిరైన .అమారావలి వె దండు వడ 

లెను. మొదట నథండీంద్లునోడించి. జయ్లశ్ష్మీకర 
' -గరహాణ వెంఫర్చ్ప నెం చెనుగాన్సి జయంతు (డు విజ్బం 

భించినందున నప్పటికి ముట్టడింజాలించిి నిజప్రరమున 
'శ్రేగక ,అ్రహ్మనుగార్చి జలధరాశ్రయము నం దపము. 

| జేట్లుభోయెను. 

దిలీపుడు వై భవముతో రాజ్యము "నేలుచుం డెను. 

ఒక నాకత డు కొల్వుదీర్చి యుండ ధూమకుండను 
ళ్ 

బోయ వేయ కాండువచ్చి వీంపహూ మొకటి జీేళమనంత 

యు చాడుచేయుచున్న దనియు దాని నెట్టిన సంస 

రింపవలయుననియు వేడుకొనెను, డిలీఫుండంక వేట 

వెడల్సి సింపామును వేటాడి బాణమేయ నది యదృశ్య 
మె 

“నేను హరిణియను అచ్చరను. ఒక నాండిం్యద్రుండు 

నన్ను బిలిచి వీతఠహవ్యముని తీపము6 బెరువంయిం చెను, 

గస్టేన్పన్లు వల్లెయని మయొంకం (బయత్ని౦చినన్సు ఆముని 

నిశ్చలుండైయుండే అంత నే నాతని కంఠము “గీరి 

సింహముగీ ఇనిదుగోచూడు' ధుని పల్కు నతండు కోపించి 

నన్ను సీంహమూరీర్ణివై 'సంచరింపునుని పించను. 

కనివేడుకొన నతడు కరుణించి (దిలీపుని వలన 
నీకు ము క్షి కలుగం౫ లదని” చ్పెను, ఇంతకు ముందో క 
నాయడు “నాఠదుండిం దుని కడకువచ్చి రత్న చూడు 6 

డను రాక్షసుడు (బ్రహ్మావలనం దానెన్వరిబే మృతి 

నొందునోోవా నితల నేయ్యివ్రక్కాలగునట్లు వరముబాం బె) 

నని చె 

త్ర్రీయాపము జెంది యిట్లని తనకథను'దెల్చెను : 

చెప్పెను అప వా డీంద్రులుం (బ్రహ్మను (ప్రశ్నింప 

నతండొ' కానక కన్యను, పరిణియమా డు దిలీప (డతని 

సంవారింపంగలండని చల్కెను. ఆ లళాంగి ఎవ్వని 

పుతికయో వినబడ రాదయ్యె”” ఇట్టు జెక్సి నాయప్పర'స 

యదృశ్యమయ్యును, " ల 

అప్పుడు దిలీపునీ వెదకికొనుచు నిజాసి మైన్యములువచ్చి 
చేను. దిలీపుడు జటిగిన సంగతి రనమర్శత్రియగు 
సుదర్శన నికింటేల్చి" యాకన్యనుగూర్మి యొజుంగుదు జే 

. 
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పా, గే గ స్ట] ద వాన లా 
"యని యడుగ సతండిట్టు ఇప సౌ గాన్న WEE నాకనా. చసనిమానమున నిడుకాని యేగుశుం డెను, కఈసన్న c 
డుగ్యానవనమున విహాసీచుచుండ కడ జోందతవేం జెలిస్టీ దిలీ సుండు రా శసునివధించి సమము నెక్కి 
బడుచున్ని చకవాకివచ్చి నాళళణు వే "డను, "అంట కొంగ దవ్వేన శర్చటి॥ నొక “యున్వ్యానన సవమ గాన్ని ౦కు 
నేను చకవాకి కళయహ _సమిచ్చి; జేస్ట్ను భస్మ చ్చు, బం. అప నడు నన దేవత ఆారిషి ప్రష్యక మొనుదటీణ 
న్నారు 'చెగరామసా శారమునంబ డెను, చకచాకి ముచ్చటే ఛైిగహ భోధ నొంద్యమున్న దని _ తెల వైయా 

యు శ్రీయ య్యె. _ఆక్వుాక్ళేర్య తకు ఒడె క్రద్వ (| వారు సభీజణి పర్శి వృతమైన సుద్రక్షీణను బె జౌసిరి అట్టు 
తాంతనుడుగ నా స్త్రీ యిట్లని చె స్పెను, నేను స్తాఖ్య ,సుదత్నీ ణా ,దిలీపు లనోన్య సందర్శన. భాగ్యమును 
లో కాధిప తీయగు చంద్రపాలుని మహాంతు గను, నాతర్మ క్రి ఏించుచుండ నొళ నులి చేడపిల్లను ను చరుము కొనివచ్చి 1 
కిని మగధరాజగు సురధునికిని జూల స్నే వాయు, నంగున శ్ర్రీలందమె తలయక దారిపొతీరి 
ఇట్టుండ రత్స చూడుడు నుగధరాజువె దండే త్తి చంప" సుదత్నీణ కర్యగహాణ "మొసరించేక పూర్వము రత్న 
"కావతిని ముట్టడింపు నఠతంజా రాతుసుని (ప్రశాషపాక్చి కి చూడుని డుళునుసెంచి, దిలీఫుండ్రు నిజపురమున "కేగి 
తాళ్గలేక తొలలిచని, ఇశాండిల్యముని వద్దకరిగి రత్న వ్రైన్యముల 'సహాకూర్సుకొని మంధర శైలము మీందిక్తి 
చూడుని సంవారింప(జాలు ప్యుశ్రు నిమ్ముని వేడెను, అంత్ర బాడీ వెడలి మాయావతిని ముట్టడిం చెను. అంతం 

సమ్మ్మునియుప దే శానుసారమునసురధుండు గంగా తీరమున గుమ ల యుద్ధము (ప్రారంభమయ్యెను. అందు డిలీఫ్రండు 
యజ్ఞముంచేయ అన్ని (ప్రక్యకు మె యు కన్యను (పసా రత్న చూడుని పాకుపత్తా వ్ర యన సంహరించి అతని 
దించి సుదత్నీణ యని నానుకరణము జేసి యదృశ్యుం | తనువును బడబాగ్ని మద్య్యనున వై వై వెను. తబువాఎ నొక 
డయ్యె. కొన్ని నత్సరముల కాచాలికకు యాననమ్ము , శుభలగ్న మున సుదకీణా దిలీప్టలకూ నహాో'నె వై భవము 
పా పించి. ఈసంగతిని కలవా భోజనుంతగు నార "శ్లో ఛి గాహనువవోత్స వము జరిగను. చా త 

దుండు రత్నచూడుననందెల్బ నతండు -చంపకావతిై ఈ కౌవ్యమున్తే వేరు సుదవ్నీ ణజాపరిణయము 

మజలదం డె త్రి “నీకుమా్ల నిచ్చుట్యాం శె) నీ రాజధాని అయిచను నుదవీణకథ చి చవర రెండు ఆశా 
దవానమగు టాం డె? యని సంచేళమం న నెను, అంతం నములలో మాత్రము 
నత్రండు వేయున చేమియునులే3 విషు బేవునియాస్థింప; pe 'కాన్యవిశేవ ము లు? 
జా సృరగమును శీను చిటుకోనునకుండ (బ్రన్మానివశించు వచ్చుః * మొదటి 
తెలమునకు ౧ జేశ్చిను, రాకుసుం డీమోసము (గ్రహించి మూంణాశాగనములందును దిలీపుని కథయీ . 
నిషిఫురంబున కేగి సురధుని "నెలవుకనుగొన బారుల( వగ్ణి  ంస(బడినది, ఈకా వ్యము రనముగల కావ్య 
బంచ్మ “నీనొకనాండు .సురథూఖి సౌధమున శేగుచుండ "ములలో నొక్క.టియన్ని చెప్పవచ్చును. మహో రశ్శి కేతనుండను రాత్షీనుడు నన్ను బత్నిమెబట్టరా 
@ i అ య a రు కావ్య మనిగాని,లోకో శ్ర తర మైనదనిగాని చెప్పు చేను చజ్రినెతిన్సి అంతనథ (డును శ్యనమయ్యె? ఇట్లు 

ఇప్ఫి యా క్రీ సాధ్యలాోక మున కరి"౫?? ఇవ్విధమున టకు ఏలు బేశపోయినను ఇందలి “కవిత్వము 

సుదత్నీణనుగూర్చి. ఇబెలిసికొని దిలీపుడు నున్మభా | సలతణమై మధురనమై కర్ణరసాయ నముగా 
నఅ ఠస్తుండయ్యును. అప్పుడు కౌ భ్లవదను 6డనురాతస నున్న ది” యిని (శీవెరేశలింగముగారి 'యభి 

నుర్మిత్రీ వినువీధినేగుచు “హా! నుదత్నీణా!” యని పా9యముతో చే కీభ్యవిం చు మేన్నాము. * నిరహార్రిగుందుచున్న రాజురగాంచి “అతడే నుదక్నీ | "గి ఇ a 
ణనువరించు డిలీ ప్లూగా (గ్రహించ్చి ౩ పానిస్సి సుదర్శనుని సాశ్సాత్యసాహిత్య, విమర్శన శాస్తాగనుసార 
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ముంజ్లూఛితిమేనిం ఇంద్దు న్య త్రయిక య 

స్వభావోన్మీలనము" ౩ కానరాదు. .న్లాయకేండు 

దీలీఫుండూ, న్థాంబకసుదవీణ;' (పతీవాయకుంథ్ల వ 

రత్న్యదర్-డాసురుల్లు. ఏం తీరవార్టం , జెప్ప? 

దగినవార్య దిలీపునీ తండి అంకుభుంతుండు: | 

సుదత్షిణ తర్మతి సుర్ధుండు. పిరిలో నాయిక. 

+ మనకు విరవావేదన, కాలమంు నొక్కుస్తారి; 

మణియు వివాహా సమయమున నొక్క 

సారి మాత్రము కొద్దికాలము కానవచ్చును, 

(౫-వ ఆశ్వాసము. అప్పుడై. నను ఒక్క-మాట 

కూడ నమూాటలాడదు. కావున నామె డిలీ 

వుని కొజకు విరహతాప్తన్సు పడునట్టి యొక 

యన్న మాట "తప్ప యామెను 

గుజించి మన నూమెమాటల వలనగాని చర్య 

చక్కని ఆ 

లవల్ననగాని యేమియు నెజుంగం జాలము. | 

ఇంక నాయక్యుడు మా(గ్రము మనకుం 'బెక్కు 

సారులు శౌనవచ్చును. ఎన్ని సారులు శాను 
వీంచినను యుద్ధము చేయ(గలవాడు, వేటాడ( 

గలవాండు, త్రీని మోహింప గలవాండుగ 

* గానవచ్చును. మొట్ట మొదట నింద్రురడు 

పరాజిత్తుంై తనయొద్దకు రాంగా నాతన్ని సాయ 

మృునక్సుం బోవయత్నించుటయు, సింహము 
శ్రూధ్ర పల్లెవారికిం దొలంగించుటకు వేటకు | 

బోవుటయు నాయకునీ రొటక్క. పరోపకార 
చింతను గొంతవజకు సూచించుచున్నవి. 

కాని యిది శృంగార (పబంధమని కాంబోలు 

కవి, యా మనోభావభును పూర్తి ర్తిగం జి(త్రిం 

.శముటుకు యత్నము వేయలేదు. (పతివీరుడై న 
గ 

రత్న చూడనీ చర్యలు, నాయకుని చర్య" 

కంకు బాగుగ ర్తి ంప యడిస్వి, ఇత? డిం్యదుని 

పట్టణము "మీదికి సురధుని చంపకావతి 

"బరదికి దండె _త్తీపోయిన్యపకరణములు చక్క. 

గానే పర్షి ంపంజడినవి కాని భారత భాగవతము 

లల్లో హిరణ్యక్షశి వుండు చమబుదలయిన దానవులు 

అమరావతి మోందికిం బోయినప్పడు వేయం. 

_బడిన వర్ణ నములకు సరిరావు, నాయకుని తలి 

దం(డులయిన అంశుమంతుని స్వభావొన్నే 

లనము చక్క_(గ జేయంబడినది.అఆతండు కపట 

వేష ధారునైన శివపార్యతులకై తేమే 

హాములను సమర్పించుటకు సిద్ధపడిన (ప్రసంగ 

వర్ణ నము(జూ'చిన వారి సచ్చార్మిత మంతయు; 

నొక్కసారి వెల్ల డికాంగలదు. పా(త్రయొక్క. 

స్వ భావా విష్కారమునకు నొక్క చిన్న 

ప్రసంగము చాలును. పెక్కు పద్యము లక్కర 

లేదు. అంళుకుంతుండు దిలీపునకు రాజ్యము 

గట్టి యరణ్యమునకు( బోవునప్పుడు కుమార 

నకుం (బ్రజలను చక్కగ జూడుమని వేసిన 

బోధవలన ఆతని స్వభాము వెల్లడియగు 

మన్నది. ఇట్లీకావ్యమునందు. దమగుణము 
అచేం జదువరుల "గారవమునకుం చా(త్రమై 
ఆహా! కుంచివాంి (డనీపించుకొను ఎాత్రలు 

అంశుమంతుడు ఛానుమతియునను వారిద్ద జే. 
చదువరులకు నితరుల మెడ్ నగారవముకలుగు 

ననికాదు; ఇతరుల విషయమే మై యాదాసీన్యథా 

వము క్షలుగును? 

ఈకవి జాతీయములగు సామెతలను, అచ్చ 
టచ్చటం 'బడ్యయులం- చివరిది కావ్యము 

ఆ ౫౩౮: ౮ లలో 
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ఆన్నా కమ్మే సా 

WL) 

“నకు శోభి తెచ్చెను. అందుకు గొన్నియుజా, 
హరణమ్ములు; _ | + శ గె fy 

(కచ పేద లేను లింక నంగణె చెట్టకన్న కీమా (ఆలం) 

“చూడంబోయెడుతీవ కాళ్ల విల్) (౨-౬క) ' 

“ఆగడంబోయెడు పుణ్యతీర్థ మెదోకై నట్లు”(౨-౬౦) | 

“మృడ నకు (యమొక్కంగ6 బోయిన గుడిమోందలః 

బడినయట్లు) (౨-౭ 0) 

“కానంగాచిన వెన్నలగాబె బతుకు”... (౨-౭౪) 

“కతకు గాళ్లు ముంతకు( జెవ్రలు గల్పించినట్టు' ” 

(3-24) 

“కుంటే టికొదమకుం గొము్మచాపునట్లు?'(ర-౨౫) 

అచ్చటచ్చటం గొన్ని విడివర్ణనలు జొచి 

త్యముం గల్లియున్న వి, ద్వితీయాశ్వాస మం 

దలి మాయా(్రావ్మాణ (ఛాహ్మణి (శివపార్వ 
తుల) చర్యలు, తృతీయాశ్వాసము నందలి , 

బోయ వేంటగాని వర్ణనయు మాటలును, పళ 

సీయములు, 
? 

ఈకవి తనకంకెం బూర్యక వుల యొక్కయు 

తన కాలమువారి యొక్కుయు కావ్యములిసు 

జూచి వారి కావ్యములలోని సీనపడ్వ్యిముల 

మాదిరి కొన్ని నీసపద్యములను రచించినట్లు 
కానవచ్చుచున్నదిి ఈణ్రింది కొన్నియుడా 
వారణముల( జూడుండు:- ష్ 

సీ, ఆర్యనన్నుత్ మహా ఫైర్య నిర్జీత పంచవాణుే 

రక్షీత బాణువిత . (౧-౨. 

సీ. అపర్శంజి బలుగట్టు యతిమనంబులగుట్టు విల్లుగా 

నిల్లు గా జిలయునళనీ, . panne, 

నీ, మైకున్యర్ధస వసాభ్యర్షముల్'. క్రర్ణయల్. మాన 
నిబాసంబో మొననంబు, * 3 ౯. 

* ఇ 

న. సీ వైడూర్యటేబీ మించు వన్నెలు కన్నులు తిప వతవనీయ 

సె ఫిన్య్లల్లి ర్త చాలంం వులు యు. 

స , అది సుధాకర బింబ .వకానోొ కో కాద్లోకో కాదు 

చక్కని ఇ మ్య్యుగింబుళ్లాని ," [౫ ౧౧౩. 
" క్రి 

+) sa [కో ల. 

అన్నా. ఆసియాఖండ మందలి 

తుర్కీ..చేశముల్లోని ధమొక్ర సట్టణము. " ఇది 

బగ్జాద్సరివాద్దులో 'యుఫోటిన? నదిరమొడ్డున 

నున్నది. సీనియదుట ఫలవంతములై న సుఖే 

| తృములుగల చిన్నచిన్న ద్వీపములు కలవు. 
ఇది యెడారినడుమునున్న పట్టణమగుటచే 

'ాటనారులు విర్రవించుటక్ర మిక్కి.లీ యువ 

'యూగకరముగ” నుండును. పూర్వకాలముం 
డిన నాల్లుదుర్గములగుదర్తు లిచట గలవు, 

అన్నా ఐవనసోనవ్నా -(౧౬౯౩- 

౧౭౪౦) రహా చేశమునకుం జ్యక్రవర్షిని ఐదవ 
ఐనన్ అను రాజునకు గూంతుర్ము వీటర్ ది 

(గోట్ అనువానికి సవతిచెళ్లెలు. ౧౭౩౦ లో 

“కడవ వీటక్ చనిపోంగా సీమ రాజ్యమునకు 

వచ్చెను. ఈమె స్వేచ్చగ నిరంకుశముగ (ప్రభు 
త్వ మూవేసెను, బిరన్ అను వాండీమె కృపకు 

చా త్రుడయ్యను, వౌ నికీ మెను (తి "త్య 

ముసంగి నందున వాడు (ప్రజలను మిక్కిలి 

వీడించెను. 

॥ అన్నాకోమ్నే నా: (౧౦౮కి. 

,౧౧౪రా) బై జంటయిన్ దేశపు రాజపు త్రి-ఈ'మె న 

ఇ AWA + 
1 ( 

క నల or 

విదుషీ చరిత్ర (గ్రంథమును (వ్రాసెను. , సండి 
“a 



నౌ 

f 

ట్ 

ళ్ 
ళ్ 

ళ్ 

“౧౧౫౬ ఇ లో న్య థాసుపజభ త్రీ “ / [సం. ఈ 

లి లి గ" i శ . జా - శః i 

త్రులక్కు నాశ్రయోముచ్చెను. పథమ. అలెన్ |, క్పేరమ్సులో _లిఖంచిన అరు శాసనములు 

యస్ (Alexius ఓ)అను రాజునకుం గూూతురు. 

ఈమె భర్త రే ఎ నిస్తఫోరన్ "(అయన్ని అక్ ; 

(Nieephorus Biyensinsf. తం(ఢిమర్గణసవి 

యముసరదు నీచు యాతని * = రోజ్యము తన 

భ్రర్తవయుమసా వేడేను. కాని యాడండందుకూ. 

= నొప్పుకొనలేదు. -తరువాత ఏమె తమ్ముండు 
శాజయ్యెను. ఆతనిని జంప సీముకుటపన్నెను. 

కు[టవెలువడినందున నీమెయు; నీమెభ_ర్తయు 

గీసు బేశమునకు. బారిపోయిరి. తరువాతి 

సీమ తనకాలమంతయు విద్యావ్యాసంగము 

నంటే గడిపెను. ఆమె 'అలె్టెయాడ్* అను 

కావ్యమును రచించెను.” అందు తనతండి 
చరిత్రమును వర్షించెను. 

అన్ని గిరి బొంబాయి కోస్తాలోని 

ఛార్ వాజ్ జల్లాలో నున్న నావల్ గుందోలోని 

థార్ వాడ్ నుండి గడగ్ 

మిదుగా బళశ్లారికివెళ్లు రస్తామాందనున్న ది. 

'-ఈ(గ్రామమునకు దశ్నీణముహారాష్ట్రి యినుప 

యొక (గామము, 

దారియొక్క. స్రేమనుకలదు. ఇచ్చట ణయ 

ధాన్యము, ప_త్తియొక్క. వ్యాపారము విశే. 

ముగా కలదు. ఇక్కడ |ప్రతివారమున్ను సంత 

జరుగును. -ఈ[గ్రామముము యొక్క... విశేవ 

మేమనంగా:ఇచ్చటీ నమ లేశ్వరుని దేవాలయ 

మొకటిగలదు. దీనినీ జఖసాఃనాధ్యులు క్ర ట్రైంచె 

నందురు. ఇడ్లి ౭౬. _స్తంభములమి;ద నిలిచి, 

గు యున్న తళ ౧౧౫౭ మొదరు ౧.౨౦౮ సంవ 
ల 

శ 

Ar 

432. 

డేవాలయములో నున్నవి. ౧౧౬౧ వ సం॥ 

ల్లో బీజ్జలు జను కాల చోరి యాధు(డు పడమటి 

చాళుక్యుల 'నోడించి, అన్ని గిరిని ముఖ్యపట్టణ 

ముగా చేసికొనెను. ఆంగ్లేయ (ప్రభుత్వము 

యక్క ఆదియందు సీపట్టణము నిపాని 

ప్రభువు జూగీరులో నొకటిగా నుండెను. అటు 

“పిమ్మట ౧౮౨౯-వ సంవత్పములో (బిటీము 

వారి కిందికి వచ్చెను. ఈ పట్టణమందు 

నాలుగుపాఠశాలలు గలవు. అందులోనొకటి 
చాలికలకుగాను నియమింపబడినది. 

అన్యతః ప్రతృుము. కురుత్మేత్రము 

నందలి యొకసరోవరము, 
(శతపథ ఖావాణము ౧౧౫౧. ఈ, 

అన్యధా నుపప త్రి. మామాంసన 
| అజాన్ 

కుల మతమున"నొక(ప్రమాణము. ఇది అర్ధా 

హశ్యంతర్లతీము, బలిసినభ[ద్రయ్య పగలుభుజిం 

చండు.. అట్లనినతోడనే రా తిభోజనము చేయు 

నని యూహించుట అన్యథా నుపప్సి లి బలి 

యుటకు వేజుకారణము లేనందున రాత్రి 

భోజనము చేయునని ఈఘాపహీి ంపవలసి యు 

న్నది. ఈ బలును మటీొకవిధముగఆాసాధిం 

చుటకు వీలులేదు. శకావ్రూన దీనిని అన్యథా 

నుపపత్తియందురుకాని _నెయాయిక్సులు దీనిని 
స్వతం(త్రప్రమాణముగ నొప్వుకొనరు. అదియు 

నర్థాపత్తియు ననుమాన ప్రమ్వాణాంతర్లత మే 

యిని వారి భావము, 
గ 

a 

ళా 
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అన్యథా సిద్ద సిద్ధమ్ను ది న్యాయ 

శాస్రువిషయక పదయ. " కారణము శని | 

దానిని, డానికి నిజమైన కారాముతోటోల' + 

నసంబంధమునుబట్టి,' కారణముగ చెంచిన 

యెడల నది యన్యథా సిద్ధమనయిడును. కార్య " 

మునకు నియత పూర్వమయ్యును కారణము 

కానిదానిని అన్యథా సిద్ధమందురు. “కార్య 

కొరణములకు సంబంధ మెట్టిడి ! కారణ'మెల్ల 

పుడును కార్యమునకు నియతపూరగవ ర్థిగ 

నుండవలయును అను నియమమునకు సరి 

యైన యర్థము తెలియక కొందజు / నియత 

వూర్వవ ర్లులయిన యన్ని 

కారణములు చెంచదరు. అవి అన్యభాసిద్ధ | 

ములేకాని -కారణములుకావు. ఘటమునకు * 

కుమ్మరివాండం కారణము. ఎందులకు? 

నియత పూర్వవ్నర్షి గనుకా అౌజ్లే కుమ్మరి 

వానితం(డిగూడ నియతపూర్వవర్తియే. కావున 

వానితం (డీ, చానితం(డీ తండ్రీ; యిట్టిరద 

అును ఘటమునకు కారణములని "చెప్పం | 

గూడదు. మన్ను లేనిది కుండకా-నేరదు గనుక్ర 

మన్ను కుండకు(గారణమ్లు. కాని గాడిద 

లేనిది కుమ్మరి యామన్ను ను వోమువద్దకు? 

'జీజనండు. కనుక వానిగాడిదయుం. గుమ్లరి 

కుండకుంగారణమనీ 'జిప్పవచ్చునా? కూడదు. 
గాడిదఅన్యథా సిద్ధము. ఇట్లు కారణలయుణము 

శుప్పూనపుడు నియతపూర్వవే ర్రిత్వ శకునం 

లభఘనియతే, , పూర్వవ _త్రిత్వమని_ యర్థ్యముచేసి 

కొనవలయునూ అనంగాః దక్స్కుషిలో(ద క్ష 
ఇ 

148... 

పదార్థ ములను. 

“నెంత్రీయుండిన కార్యముసిద్ధించునో ' యంతనే 

కారణమని క్లనవలయును,. నియతపూర్వ 

"నో ర్రియొక్క లముక్వేము, “మూయ్లు "విధ 

ములు; +శశీరకృతము; ,ఉప స్థితి ఒకృతీము, 

౫ సంబంధక్ళతము. 3 . 

౧ అన్య థాసిద్ధ ము లె లై దువిధములు: మా RB 

౧౧. కారణ శ్రి త్రి, "లీక కారణ తావళ్ళేదక” 

రూసధర్మము: కుమ్మ రివాని దొండము ఘటము 

నకుం గారణమేకాని తద్ధర్మమైన దండత్వము 

కారణముకాొదు, అన్య థాసిద్ధము- 

౨, కారణగుణము: దండము కారణమే 

కాని దండమురొక్కో. రూపము రంగు మొద 

లగు నితరగుణములు కారణములు "కాన, 
కావున కారణగుతిము లన్య ఛా సిద్ధములు. 

ఇ. వేటు కార్యమునకు బూర్వవ్రి ర్తి 

(కారణము) అన్ని తెలిసినదానిని, (ప్రస్తుత 

కార్యమునకు: బూర్వనృ్షి త్షిగాం జెప్పిన యెడల 

నది అన్య థాసిద్ధమగును. ఆకాశము శబ్దము 

' నకుంగారణమని "'తెలిసీియు నాశాశమును శ భుట 

మునకు. బూర్వపర్తిగ నెంచినయెడల నాకా , 

సము అన్య థాసిద్ధమగు నే "కాని కారణము 

+ కానేరదు. ' 

+ ఈ కారణము యొక్క కారణత్షైమును 

న వేఖ్నీంచుట, కుండకు కుమ్మరి కారణము ; 

కుమ్మరివానికి వానితం(డి కారణము. కావున 

కుమ్మరివానియొక్క. తేం(డి కారణముయొక్క.. 

కారణము. అందుచే న న్యథాసిద్ధము. 

శ స భుటనునకు కుమ్మరి పాని గాడిద 

కారణముకాదు. అన్యథా సిద్ధము 

గా నది న్యా " 
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ఆశీ. ఇ 

బ్రంటునో గేటించ్చి “కారణమూ అను శబ్దము 

శ్రీ ౦ద విభరమ్వుగాం జర్చింపద్డాడును.' ' 

లర 0 తము, మాదే 

ఆస్తి ని హరోథీనము'.. 

అన్వర్" ఉద్ధిక ఖాకా. కర్ణాట 

“నవాఖులనంజడు వారికి మూల పురుమ(శు. 

ఇతండు మొదటి ఢిల్లీ చక్రవర్తి ర్రివలన కోరా 

జహోనా బాద్ (పౌంతేమునకు సోబేదారుగా 

'నేర్చజుచంబడెను, కాని యచ్చటం దిన్న గా 

బనిచేయ లేక యితండు చెప్పకుండ అవామదా 

చాదుస్థకుం చారిపోయెమీ.. నిజామ్ ఉల్ 

ముల్క్. (ఇప్పటి నిజాముయొక్క_ మూలపురు 

షున్ని యొక్క తేంఢడిమొన 'గాజీ ఉద్దీన్ ఖాన్ 

ఈతనికి సూరతులో గొప్పయుదో్యోగమిచ్చెను. 
నిజామ్ ఉల్ ముల్ క్ ఈతసికొ కర్చాటక ప్రభుత్వ 

మిచ్చెను. క్లర్షాటక మనగా వెల్లూరు, రాజ 

హేంద్రవరము సూబాలనియర్థము. కత, 

౧౭౨౩౫ మొదలు ౧౭కో౧ వణకు సీతండీసని 

చేసినపిదపా ఈతనికి ౧౭౮ర లో సుబేదార్ 
వోదా మూయంయబడెను. ఈతండు? ౧౦౭ 

సంవత్త్వరముల వణకు "బతిశెనంట, ఈతంథు 

మున్ ఫర్ జంగుతోం బోరాడుచు ౧౧౬౨ 

హీ(జీలో ౨౩-నవ జూలై దినమున. జచ్చెను, 

ఇతని పెద్దకుమారుడు చెజింబట్టంబడెను. రెం 

. డవకుమారు(డై న మహమ్మదు "ఆలీ తిరుచినా 

పల్లికి బాతిపొయెను, పన్వరుష్టీనునాయకుండు ౯ 

* 

. ఠి 

y 

గలదు. అశావ్యమునకుకవి' 1 బి, అన్వరుద్దీన్ 

శెరేకవకుమారు(శై సీ మహమ్మద్" అనీ క. 

“న *౧౭౫౦ ల్లో నవాబ్ నాసీరొజంగువలన 

కర్ణాటక నవాబుగాంజచేయంబజెను. 

: *అన్వరి. 'ఒకగొప్ప పారనీకకవి. ఖురా 

సాన్" చేశజుండు. సుల్లాకా సంజర్ సల్ జూకీ 

అనురాజు నాస్థానకవి. ఇతండు జ్యోతివమును 

గూడ బాగుగ నెజిగి యుండెను. ఇతండు 

చాల్ట్లో క్త ఫ, ౧_౨౦౦-వ సంవత్సరములో 

మృతుండయ్యెను. ఇతని పద్యము లన్నియు 

“దీవాన్ అన్వరి యను (గంథమునందు సంగ 

హింపయిడినవిః 

అనిల్ వాడ. ఈ రాజ్యము. (ప్రస్తు 
తముజంచాయి రాజధానిసరివాద్దులో. జేరిన 

గుజరాత్ శాష్ట్ర)మునందుండెను. క్లీం శ. 

౬_ఈ౬_-2౫ సంవత్సర (ప్రాంతమున చావద 
రోజపు[తులలో నొకండగు వనరాజు దీనిని 

ఫ్రాపీం చెన్ను ఆతండు ౭౮౦ వణకు పాలించి 

చనిపోయెను. ఆతని పిమ్మట అతని వంశము 

వారలు ఎనమండుగ్గురు పాలించిరి. 

అతే(డు ౯ణ౧ లో చనిపోయెను. విమ్మట'చా 

భుక్యవంశేజు(డగ్లు మూలరాజా (రశ ౬.) 

యను నీతండీ రాజ్యమునకు ప్రభునై, రాజ్య 

మును వృద్ధి జేసి, కారేవాొడ్ కచ్, దథ్నీణ 

గుజరాళ్. చేశములలోనికిన్యోవింపం పేని సి ప్రసిద్ధిం 

గాంచెను. ఈతనిచే స్థానితేమైన, వంశమునకు 

లి 

ఆఖరు 

- గాణల అన్వర్గ్నామా యనునది పారనీలో 
తొ A 

“సోలంకి” నంశమనీశ వరు. ఈతని సంతతి వార 
గ్ ళా 

" 
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" లిక్కడ రెండు కతాబ్దముల * వణకు పొలిం న అపరదక్రిణకురతి రాష్ట్రము. 

చిరి. ,వీకు నై వమతస్థులగ్గుబెచే సోమనాథ 

పట్టణమందలి సోమనోథునీ యోలయమును, 

గూర్చి బాల శద్ధతీసి సికొనిరమేడి వారలు. 1 

అప్పటి (ప్రభువగు మొదటి , భీముని ఓడించి Yo ఇ | 

౧౦౨౬. లో మహమ్య్మూదు గజనీ జీవాల, అలర రోద క్షి ణి న్నిషాద్యము 

యమున్ను పడగొట్టి (ద్రవ్యమును కొల్ల గొనెను. ఇంద్ర ప్రస్థమ్యునకు దత్నీణమునందున్న " మెచ్చ 
గజసీవెళభిన తరువాత ఈగుడి భీమునిశే సౌజుల చేళవవెనకు ద&ీణమునందును? పురు 

గ రో 

మరలంగట్టంబడెను. ఈతనిసంతతి వారలు పాదులను లోకుల "చేశ మునకు ఉత్తరము 

కటట్యవన దథేణమునందున్న కుంతి 

| "కాష్ట్రమును త్మలియున్న న్వు + ? 

శ ౧ కార. ీక్ల్మ. పి, జా) 

3 

౧౧౮8 వటికు ఈ చేశమునుపాలించిరి. అటు | నందును, ఈ చేశముండెను, 

తర్వాత మూల రాజుయొక్క జాతులు ఈ |. (భార. సభా, అ, క౧) 

"దేశమునకు పిభువులై ఒక శతాబ్దమువజకు అపరదక్షిణ పాండ్య దెళ ము, 

పాలించిరి. పీరలు కాశేవాడ్., మాళ్వాకు పాండ్య చేశము లోగిలియున్న దేశము. పాండ 
కూడ అధి శారులై యుండుటయే గౌకో | స్ట్రల కాలమున నీది (ద్రవిడ చేశమునకు' దత్నీ 
౧౧౬౦ లో కొంకణ చేశముుపి దండయా[తే | కాచు నందుండెను. (భార, సభా? ఆ, ౩౧0) 
నడవీరి. ఈ మూ వంశము అంతరిం స. ల 

+ రాజ అ అపరదక్షిణ మత్స్యము. 
చిన పిమ్మట (౧౨౯ ౨ లో ధోల్యా... దేశస్థు శ 

అగు “వాఘేలులు అనునొక తెగవార్య లీ | (ద (పన్గమునకు దథీణంబునను మత్స్య 

పొంతమునేలిరి. పీరిని ౧౨౯౮లో అల్లా 'జేశమును “కలియు నున్న దేశము. 
| 

శ oh ర, సభా, ఆ, 
ఉద్దీనుఖల్లీ తేటీమివై చెను, (భా సా ఆ కేం) 

అపర తంగణ్లము. కంగణజేశ్ళ| భిపరదక్షిణ సకమ్మై. ఇంద్ర 
మును అంటి యున్నే భారత వర్షీ య బేశము. ఫ్రస్థమునకు దథ్నీణంబుననున్న యొక చేశము. 

శా ' (భార. bay అ. ౯) (భార సఫా, అ, కిరి 

అపర తౌలము. తొల చేశమునంటి అపర నందా. పివాలయ ము 

యున్న భారతేవిర్షీయ "దేశము. “కేకయ దేశ మింది రః తీర్థము." 

మునుండి అయోధ్యకు మున యెనలమొొు అసరపూర్వ వి దేహను. ఇండ. 

3 (వా. ర్మ అమో. స. ౬౬) ప్రస్థమునకుం ద్యూర్సుననున్న చెండు విదవా 
GQ) 

జ స9౯ా ఇ > 
ఇని 
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"దేశములలో న్గొక్క'టి. కనా చేశమునకుల? 

దూర్చు ననున్న ది యొక వొచేవాము. ' అది 
cp 

రెండవది: శరాజ్యమ్ముననే జనక నంశోజుల?' 

రాజ్యమే చేయ చ్లుండిరని ౯ కొంద్నణి యట్టి 

పా9యాప్రోయున్నే ద, అట్టయిక శ్రీరాముని | 

కాలమున నీతా బేవ్ తం|డ్రియిన జునకుండును ౧ 
* పాండవుల కాలమున బృ హల్గూళ్వుండను జన 

కు(డును రాజ్యము చేయుచుండిరని చెప్ప 

వలసి యున్నది. (భాం ప్రా. క్లో 

అపర పూర్వసుహ్యము. కారక 
వర్షీ య చేశనిశేసము. (భార సభా, ఈ కిం) 

అపర బల్లన రైశోమ. భారత 

తపశాంత దేశము. ఛాంకప 
యమైన రక బేశము. “భార భీష్మ, అ గొ 

అహరాచిత' శాక ద్వీపములోన్లి 

యొకనది. 

అపరాజితుండు. ౧. వకాదక 

ఈద్రులల్లో నొక్క(డు. 
eo 

Ua 

"౨ శ్రీ శృష్ణునకును 'లత్మణకును పుట్టిన 
కుమారు(డు. 

కి ధృతరాష్ట్రుని నూర్లురు వుత్రులలో 

నొక్కండు, 

' అపరో త్తర కులిందము 
. ఉత్తక చేళ్లమునందు "రెండు కులింద చేశములు 

ల క్ష | సలం 

కలవు, అందనీ రెండవది. ; , ది కాలకూట, " 

నుళ్గుండల దేశముల్గకు నడుమనుండెను, 

(భార, సఖా. ఆ. ౨౬) 

అపరోత్తరోలూక ము. మోడా 

"పురమునకు ఊఉ స్ త్తర, దిక్కు.ననున్న భారత 

వర్షీయ బేశము. ఇంద్ర (పస్థమున కు త్త 

మున ఉలూక చేశములు రెండు కలవు, 

అందు రెండవది. (భార, సభా, అ, ౨౭) 

అపరోక్షాను భూతి? ఢీ శంకరా 
'చార్యవిరచిత మైన చిన్న వేదాంత (గ్రంథము, 

ఇందు నగాటనలుబది శ్రోకములుగలవు. దీనిపై 
విద్యారణ్యులవారి టీక్షగలదు. 

అపర 
ల 

హీమాలయుని యింటంబుట్టి శివునికొటికుC 

గొన్ని దినంబులు 

తపస్సుచేసి 

కూడ విడిచి తపంబొనర్చి “సఫల మనోరథ 

యయ్యెను. పర్ణభత్షణకూడ విడిచినందున 
నాసెకు నీ చేరు వచ్చెను, 

. అపర్ణ ఒక (బవ్మార్థి. 

క అంగిరటడు. ) 

. | అయ తు 

అపలెచియక పర్వతములు. 
ఉత్తఠ అమెరికా చేశమందలి పర్వతమాలిక, 

వది యా దేశమునకు దూర్చున "నుండును. 

ఇది ౧౩9౦౦ మెట్ పొడన్రగనున్నది. ఎత్తు 

శిఖరములు ర క వకరసి ౨౦౦౦ తడసలయిత్తున 

* సతీదేవి దతోయజ మున దగు 
ఇ ధయ 

పర్లంబులు భత్సీంచి 

వీట్ ప నా పర్హంబులం దినుట 

(మూడు 
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"నుండును. దీని కనేకశాఖలును శిఖరములును, 

కలను. ఈ పర్వతమునందు చి బాగు, ముట్టి 

నూనె విశేషముగ దోరుకును. | ఇ 

అసన్మారము' 

శాస్త ము ననుసరించి) దీనిని వాడుక్షలో ' 

కొొందటు “కాకిచమ్మిలని చప్పెదరు. అపస్తా 

(అం గేయ నె ద్య | 

రములో ననెకవీధములు గలవు. రొందటకిది, 

చాలత్మీవముగా వచ్చును. అఠాత్తుగ_స్మృతి 

తప్పి కాళ్ళుచేతులు విలవిల కొట్టుకొని 

నోటివెంట చొ ౦గ పడును, వముజికొందణు 

_న్ఫృతి తవ్చీతప్పని స్థితిలో కొన్ని నిముసము 

లుండి కాళ్ళుచేతులు కొట్టుకొనకయే "తెలివి 

"తెచ్చుళొందురు.ఒకానొకడు తానుచేయుపని 

తుభామా(త్రము నిలిపి (ప్రపంచజ్ఞానమంతను ' 

మటిచి, అంతలోనే తనపనిని తానువరాచు 

కొనును, జ్వరాది ఇతర వ్యాధులతో సంబంధ 

ములేక ఇతరవిధముల నారోగ్యముగ నున్న 

మానవున కకస్మాత్తుగ మణమాత్రమోం 

అధికకాలమో _స్మృతితవ్పి (ప్రపం చజ్ఞానము 

బొతి గ లేకుండగ జేయు వ్యాధికి అపస్తారమని 

“వీరు. కాళ్లుచేతుఖు కౌట్టుకొనినను లే 

పోయిన్లను నే 

ఈవ్యాధి (పజలలో నెంతమందికున్న దో 

సరిగా లెక్కించి వెప్పుటకింతవజ "కాభారములే 

| ' _ వియ్యాలేవుగాని సామా 

న్యముగా నన్ని చేశము 

లందుకూడ 'జఫెసంఖ్యలో వేయంటికి ఒకనికి ఈ 
* 
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వ్యా ప్పి 

“వ్యాధి, యున్నదని 'ఇప్పవ చ్చే కొన్నిదేశము 

లలో నింతక్షర్గకు, హెచ్లుగ నుండపచ్చున్ను. 

, “జీంశపారంపర్యముగ కుటుంబములో _ నేని-బే 

“ఈవ్యాధి నంత బ్యాపింఫదని. చెస్తుటకునిద 

1 ర్భృనములులేవుః కాని ఉన్నాదము(తేసుడుగల 

*కుటుంబిములలో నీవ్యాధి గలవారలు క్కు 

వగానున్నా ర గ్గోచెప్పవచ్చును. చిన్న తనములో) 

బిడ్డలకువచ్చు మూర్చ (చంటిబిడ్ల గుణము) 

కును అపస్మారమునకును, _ కొంత సంభం 

ధము శానవచ్చుచున్న ది. అపస్మారపు తల్లుల 

బిడ్డలను ౫౮ మందిని గుణించి శోధన 

జీయగానంద్ధు ర్హి౭గరికి చిన్నతీనములో చంటి 

బిడ్డగుణము చూపి ఛచనిపోయిరనియు మిగిలిన 

౨౧ మందిలో ౭ సరికి అపస్మారవ్యాధ్ధి యేర్చ 

డినదనియు తెలియుచున్నది. “ 

వయస్సునుబట్టి ' చూడగా అపస్మారము 

౧౦ మొదలు _౨౦ సంవత్సరములలోసపు వయ 

స్సులలో ౌచ్చుగా గానవచ్చు చున్నది, 

లేరదు ౧౩ మొదలు ౧౭ వబక్టు మిక్కిలి, 

తరుచుగ సీవ్యాధి అంకురించు చున్నట్లు నిద 

ర్భనములు కలవు, కృటుంబములో ఈవ్యాధి 

వంశపారం పర్యముగ నున్నకొలది చిన్న 

వయస్సునందు అంఘరించునని కొంద ఆ 

యభి(పాయము, కొందజకు చిన్నతనము 

నరిదు చంటిబిడ్డ్ణ వ్యాధి అప్పుడప్పుడు వచ్చుచు 

| కొంతకాలమునకు అపస్మారముగ అడే పరిణ 

మ్ంచచును, ఇ 
? 

? శా 
~ Hen + శి 
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అదస్లనమునేకి వ్శనో వ్యకి, భయ 

ఘు మ్యదోలగునవి కారణమేలీన్లి + య్యనేకులు 

ఠి అప్హ్య్య్యన్న జి 

ణ్ ¢ జ టక్ (పయత్ని ంచిరొ 

కాని యిట్టి సంబంధము *- నూటికి 

మంజిలో కు నెక్కువ వారిలో కనపడదు 

ె_త్రివిరాద శగిరిన 'జెబ్బవల్సన వుజ్జై ఎముక 

లోపలీకివంగి చాని ఒత్తుడువలన అపస్మారము 

వచ్చునని కొందజు యభిప్రాయము కౌని 

యుకానొకచో నట్టున్నను సాధారణ వ్యాప్ర్ 

కిది కారణము కాదని చెప్పవచ్చును. అట్టి 

వారికి శరీరమం బేదోయొక భ్లాగమంచే ఈడ్పు 

సాధారణముగా 'గన్నట్టును. ముస్టిమెధున 

౩0 

సంబంధము కల్పిం, | 

గ. మను 'దురావార ము 

వలన అపస్మారము జనించునని కొందజాను; 

అపస్మారపు రోగులకిది ధుకలకుణమే కాని 

యిది అపస్మారమునకు కారణము కాదనీ కొం 

దజును చెప్పుచున్నారు... , 

తాగుబోతులలో వయస్సు చెల్లి పిమ్మట 

అపస్మారము హెచ్చుగ కానవచ్చుచున్న ది. 
కాని యవస్మారమునకు (తాగుడు కాగణమన్ని 

నిళ్లయించుటకు పీలులేదు. పైని చెప్పినట్లు 

శాంగుడునకును జన్మాదమునకును అపస్మార 

మునకు నరముల సంబంధమేదో కలదు. 

లతీణములను 'బట్టి అపస్మారమునుమూడు 

తరగతులుగ ' విభజింపనగున్ను, ౯ 

"1 ఈడ్చుతోగూడిన పెద్దమూర్భ. 

Il. శడ్నులళేని చిన్నమూార్భ. 

ళ్ 
సీత తి 

మ ఈడ్పు జ గూడిన చిన్నమార్భ. 

అఫస్మార. లతేణములలో కొన్ని"వ్యాధి పై. 

ం కనబడక పూర్వము 
టు 

లమణములు కొన్ని గంటలకో లేక 

దినములకో రోగియందు కన్నట్టును. మరి 

కోగొన్ని లక్షణములు వ్యాధి బయిటికి చెలియక 

పూర్వము వొద్దినిముషముల కో తణములకో 

= ముందుగ కన్సట్లును.ఇటిలక్షణములను వ్యాధి 
(౨) న 

యొక్క. పూర్వరూపమని చెప్పనగును 

అపస్మారపు రోగితో నివశించు వారలు 

రోగికి , ఎప్పుడు మూర్భవచ్చునో సాధారణ 

ముగా "చెప్పగలరు. కోందరు వ్యాధి బయ 

ల్పడక పూర్వము కొంతకాలము రుసరుస లా 

డుచు చీటికిమాటికి కోపపడుచుందురు. కొం 

“దరు. వివారగ _స్థముగనుండి _ పనితోచశ 

ఇటునటు తిరుగుచుందురు. మరికొందరు ఎన్న 

డునులేని చురుకుతనము గలిగి యుందురు. 

ఫొందరువిచిత్రమైనచి త్త త్ర భమలుచెందుదురు. 

కొందరకు మూర్చ రాక పూర్వము ఆకలి 

తగ్గును. తలనొప్పి, తలతిరుగుట మొదలగు 

గుణములు కన్సట్టును, 

చా పై చెప్పినవిగాకమ్లూర్భ'రాకముందు ఒకా 

నొకరోగకి ఒక్కొక్కురీతిని శూచనట్లు గన్పిం 

చును. ఒకడు ముందునక్కు పరుగ త్తిపడును. 

ఒకడు నెనుక వెనుకనే పరుణె_త్తిపడును. మరొ 

కడు గ్లుండ్రమూగ చుట్టుచుట్టు తిరగి పడును. 
మూర్భరాక పూర్వయొకానొక రోగి యేదో 

.పనియున్నట్టుగా? మంచము £ (కిందకు వంగి 
a 

గ! ళ్ 

ఖో 
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ఆంగ్లేయ వైచ్యశ్యోన్ర్రుమూ నన్నసరించీ , 
] 

౨ ౧౧౪౮౩: 
ఇ శ శ 

3 శ, శె 
గె శె 3 గ 

3 

a » జల్లా 

చరాచి గభీలున 'పడిపోవుచుంకెనని యొక, 
YY, | ? 

వైద్యుడు (వ్రాసియున్నాడుు శొందటకు ఒక 

చెయ్యి లాగినటును, 
గ. 

మూర్చ రాకముందు సూచన గాన్పించును. 

కొొందటికు కడుపునొప్పి మెత్తును, లేదా తల 

తప్పును. వకు ఒకొక్క. రోగికి ఒక్కొక్కో.. 

విధమైన సూచనయుండును. కొంద జే విధ 

మైన సూచనయు. లేకయే అకస్మాత్తుగ పడి, 
పోవుదురు. 

నిజమైన మూా ర్భ లో మూడవస్థలను 

వైద్యులు వర్ణించి యున్నారు. ౧. మూర. 

ఇందు శరీరమునందలి 

కండలన్ని యును ఒక్కా 

"పెట్టునవిగపట్టి స్మృతి తప్పిరోగిపడిపోవును, ఈ 

యిూడ్చుఒక్యపక్కును శండవ(ప్రక్క_కంకె బల 

మూర 3 

ముగనుండవచ్చును. అప్పుడు తేల కండ్లు, భిక్ష 

గృక్కకుతిరిగిపోవును. శరీరమరితయు కొయ్య 

వలెనయి నడుము విల్లువంపుగావం గియు మ్య 

వేసినట్టగును. ఎదురురొమ్ము కండలన్ని యు 

బిగిసికొనిపోవుటచే విచిత్రముగ మూలిగినట్లు 
రోగి ఒకపెద్ద కేకవేయును. మొదట ముఖము 

తేల ల్ల బడి వెంటే యెటపెక్సీ. ఇంతలో నల్ల భారి 

కంటిల్లోని పాపలు "పెద్దవగును, నాడిసన్నో గిల్లును. 

ఈమె చెప్పిన మొధట యవస్థయంతయు నర 

నిముసములో ము గీ యు ను. పిమ్మట కం 

డవయవస్థ వెంటనే (ప్రారంభమగును. ఇపుడు 

కండలన్నియ్య దీవ్రముగా గిజ గిజకొ ట్టు 

కొనును. నౌఘీక పంత్లమధ్టేనుండి బయలు 

n 

తిమ్మిర్గపట్టినట్లుము, ; గెళగీరలిరుగును.” ఊపిరి క్రనుమైదక్ని 

పేశును, ఒశానొకప్పుడుకెగి ర _కృమృనచ్చును. 

నులమూశ్రమ్యుల 'విసర్జనమిగును. + కొనిగుడ్లు 

"ల్తడును. 

ముఖము న్గల్ల₹ బోమీను. వెగోయందల్లి "నిశ్తురు 

(కాలువ అుబ్బిపోవును. క్షీ వ్రమైనమో్యర్భలో 

రోగి ఊపిరాడక చనీపోవుో ,నేమోయని 

భయము కలుగును, కాని, ఇంతలోనే ఈవస్థ ౧ 

మారి మూడవయవస్థ ప్రారంభమగును 

రోగి కొరిచెము అెలివి వచ్చునట్లు 'కాలో 

వేయో(తిప్పుకొనును. నిట్టూర్పు విడుచును. 

ఒకా నొకడు తిరిగి వెంటనే నిదపోవును. మటి 

యొకడు కిచ్చి పట్టినట్లు కేకవేయును. ఇంకొ 

కడు (ప్రక్కనున్న "వారితో జగడమాడును. 
కొట్టును, పరుగిత్డి పోవునుం కాని కొంతే 

శపటి నిద్రబోవును, |. 
i మొదటయవస్థ అరనిముసము లోపుగను, 

ఇ 

'రెండివయవస్థ ఒకటి “రెండు నిముసములును, 

మూూడవయవస్థ ,అయిదుమొదలు పది దిన 

ములవటికును సామాన్యముగ నుండ 

వచ్చును. మూర్భవిడ చిన తరువాళీ పట్టుని(ద్ర ' 

ఒకటిరెండు ఘంటలుండును. ఒకానొకప్పుడు 

రోగి దినమంతయు నిద్రమత్తులో పఢియుం 

డును. మొదటి _ యవస్థయందు సన్నగిలిన 

నాడి శెండవ యపస్థయందు దృఢమై వేగము 

గలదియగును, కదలకు మూ ర్భవిడచిన 

పీమ్మోట తీవ్రమైన తలనొప్పివచ్చును. మూ 

ర్భృలోనుండగాశరీర వేడిఖు ఒకటిరెండు డిగీలు 

"పొచ్చవచ్చును. "వెంట 'వెంటన్నే మూర్చ 
ణి 
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ఏడిచి ం విడ్సిచి ౧ పచ్చుచున్న. యెడల అధిక 

జ్వరము ఫృవచ్చును. | కొంద ఆకు 1వతిస్తారియు 

వా౭తి. . నావచ్చ్చోన్ను 'సిట్టివారలకు గొంత్రు' (= 

కలో పద్రార్థమూ "pద్దుపడి ౯పాణాపాయము 

గలుగ గ పచ్చను 
౯ 
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గి 

ళ్ 
ళ్ 

[ ఈడ్చులేని . చిన్నమ్యూర్భ, ఇది ఒక 

కంబు మొదలయిదు "కణవపీలవజకునురీడు 

నని చెప్పవచ్చును. ఇది వచ్చినపుడు రోగి 

ముఖము ఇతరులకు విచిత్రముగ కన్పించ 

వచ్చును. రోగి తానేదియో మరి చిపోయినట్టు 

మాట్లాడుచున్న నాడళ్లు చక్ స్మాత్తుగ నిలు 

పును, (ముఖము తెల్హ చోరును, * కంటిపాపలు 

పెద్దవగును. క్షణములో. “నంతయు మారి 

యథాస్థితికి వచ్చును. రోగినడచు చున్న యడల | 

కాళ్ళు కొంచము తడబడును. ,లేచాఒక 

ప్రక్కకు నంగును. కాని (క్రిరదబడడు. చేతిలోని 

వస్తువును , జారవిడువడు. ఈచిన్నమూర్భ 

రాక పూరగము రోగి కేమియు గూచనలు తెలి 

యవ. తరువాత గూ డబుద్ధి మా ౦ జ్య 

ముండదు. 
i 

ఖీ ళా 

- ఏ. ఈడ్పుతో గ్లూడిన చిన్న మూర్చ, 

ఇందు శరీరమునం దేదోభాగము బిజ్డు గ 

విగసికొ నును. 

మూ(త్రము స్మతికప్పును. తుణమా(త్రము | 

కనుగుడ్లు తలనొక (ప్రక్కకు దిరుగు. | 
ఈమూర్భ వచ్చినపుడు. ఒక్కొక్క సారి 

మణమాగశ్ర. నున్నను జకదినములో ననేక | 

a శ 

లేదా 'కొట్టుకొనును, ¥en | 

నాళ 

r 

సారులుగా వచ్చును. "నిద్రలో వచ్చినపుడు * 

బిడ్డలు “పడక తీడ్గుపుదురు. 
f 

" అపస్మాశమును గుర్తించుట సాధారణ 

ముగా కష్టము కాదు. 
నిదానము 

“ ౧ కాని రోగిని చూడక 

ఇతేకులు చెప్పువర్ణ ననుబట్టి వ్యాధి “తెలిసికొన 

వలెననిన కొంచెము కష్టమే. -ఈ[కిందిమూడు 

ఖో 

ళ్ 

'పిశ్న లకును జవాబు ెలిసీకొనిన యొడల 

కొంతవరకు సహకారి యగును. 

౧. రోగి అకస్మాత్తుగ స్మృతి తెలియక 

పడెనా?" 

౨9. రోగినాలుక కణిచు కొనెనా? 

9, మూత్రము పడకలో తెలియకుండ 

_పోసికొనెనా /1 

, ఈమూడింటికి “అవునని జవాబు 'బెప్పిన 

యడల అపస్మారమని నిదానము చెప్ప 

వచ్చును. కాని “లేదు అనిజవాబు చెప్పినయె 
డల వ్యాధి అపస్మారము "కాదని నిశ్చయింప 

: వీలులేదు. వలయన . చిన్నమూర్భలలో నై పై 
చెప్పినమూడు ప్రశ్నలకునూ వ్యతిశే కపుజవాబు 

వచ్చినను? ఒకానొకప్పుడు 'రావచ్చున్ను కాని, 

వ్యాధి యపస్మారమే యగ్గును కాబట్టి అట్టె 

చో నితరవిషయములను గవ్లునించి  అవస్మాక 
దానమును గృహింపవలేను, హీస్రీరియా 

అనుమూర్భ (దయ్యము)లో ఈ ప్రక్క. నివ 
యములను గవిసింప నగును? “ 

a 
గ్ ళా 



ఇ 
శ్ర 

; ' we టీ టా లే నం. _౨,] +... ఆంగ్లేయ వైద్యశ్యోన్ర్రుమూ నస్నసరించీ s CO mn న! 
గ ణి శ ~ శే న 

n ల! ~ గి పె వ్ గ్ ఏన జా రా శో i శె ్య ey 3 జ సన ॥ "ee | చై ee + ” | గ ర్న ' > అఫ హీరము గ ఇ కా గురూ a 
శాల 4 గిజ 7 ఠం " చ * 

ao ' ళ్ ఇ ఖే నా 
2. "+ గ గ , . " ~ జ్ఞ * 

ఛి 
౧ రోగి తననాలుక కరచుకొ నును, 

ఇ 

౯. గ 

గ్గ 

౨ రోగియుక్క  కాళ్ళుచేతంలు తమంతట +తెవి 

ణ్ షా ఇ కక ( న 

“0 సోని తననోలుక కరచుకొనడర్గూ ష పట్టు కాన  నిక్భం 

ఫంయుభా్య ఛోగికగొనె విడిపిం. చయృకొఫ్ ప్రయత్నిం 

చ్నును.' శాలుకగాక తన కరీరమునం దిస్థరభాగము 
సను తౌను కరచుకొన వచ్చును. 

న + nM వానే 

౨. రోగి లన ఇవ్చవచ్చినట్టు కాళు చేతు లు" విది 
వెనుకకు ముందుకు ఈడ్చుబేత కొట్టు కొనును, లించొ కొట్టుచు పక్కనున్న " వారలను కన్ని... కొట్టి 

1 ఇగదమాడ | (ప్రయత్ని ంచును. > "ల అం 
3. అపసా్మారమునందు ఈడ్పు కొన్ని నిమిమముల దెం కొద్ది నిమిషములు మొదలు _ చాలనేపటి 'వీరకు కంచు సెక్కు_వ 5ాలముండదు. హిర్టీరియా | సంబంధమైన యూర్భయుండ వచ్చును, =. 
ర అపస్మారపురోగి . మూర్చ తరువాత సామాన్య ర, హిస్టీరియా రోగికి నిద్ర సామాన్యముగా పట్టక 

ముగా. న్నిదపోవును. కి మనస్సు చెదిరిపోయి _ యుండు ను, 

మూూార్భవలన మరణము మిక్కిలి అరుదు, 
ఉఊోవీరాడక [పాణము పోవునట్లు కనుపించ 

వచ్చును కాని సామా 

న్యముగా అంతలోనే 

వ్యాధితగ్గి రోగికి తెలివివచ్చునూ నిప్పులో గ్లాని 
సీటిలోగాని పడుటవలన రోగికి (ప్రాణభయమ్లు 
కలుగవచ్చును. రాతిమోదపడి పు బముక 

పగిలి అపాయము కలుగ వచ్చును. ఓకరోగికి 
ని దపోవునపుడు మూర్భ్భవచ్చి తేల క్రిందుగా 
దిరిగి ముక్కు. గడ్డలలోని! అణచుకొని 
పోయిన్గభై డల ఊపిరాడక రోగి ప్రాణములను 

విడవ వచ్చును. కాని వ్యాధీవల్ల నే ప్రాణ 

ములు బోగొట్లికొనిన వారరుదు, 
_ఇాలకొలమువటికు నుూడ్చ రాకొండ్గగను, 

వచ్చునప్పుడు తక్కువ వచ్చునట్టును ఒక. 
కే మూర్చళ్ళు మధ్యచాలళోలము పట్టు నట్టు 

సాభ్యాసాధ్య లక్షణము 

144... 

ను చేయవ; చ్చునుగాని ఇంతటితో వ్యాథ్ క కుడి 

“_రినడని _నెప్పుటకు పేలు 
వ. అపస్మారన కోదురునా ? 

గ లేదుః స్థలముమాద్భుట 
వలనను వృత్తి టి మార్చుట వలనను. గుణము 

గలుగొవచ్చును. అపస్మార పురోగులకు కొంత 

కాలమునకు బుద్ధిబలము తగ్గిపోవును. కొంద 

» 

అకు  పిచ్చెత్తును పగటియ౦దువచ్చు మూర్చ ' 

నిద్రలో నచ్చు మూర్భృకం'ు చికిత్సలకు “| 

సులభముగ లొంగును.. చిన్న మ్లూర్చకం మె 

"పద్దమరార్భ చికిత్సకు లొంగును 

పొటాసీయము బో _)మైడ్. అను మండీ 

వ్యాధి! చాల నువయోగ కరము, 

లిరువది 

పదియయిన 

(_గెయినుల. 
చికిత్స 

తి గ్ _  వజుకు దినమునకు 

యూూడుసారులు భోజన కైంనతరు వాత నొక్రఖభుం 

టక నీళ్ళతో” క యవాచు ను, నలుబది "మొదలు. 

AoA ౯ 
న. 

Pon 
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అరువది. ర్రైయినుల , మోతాదు షూ? కానరాలేదు అపస్మారను ఏ రోగులకు కంటి 

"మూత్రము విసర్జిరచ్తు వ్యోరలకిచ్చిన 1 (ణము చగ్లాకులో జబ్బు ఉన్న యె యెడల " అద్దములను 
f 

కావచ్చును, స్ సోడియం పొటాషియం అ'వేశా; వేసి కొనవలెను. [ఆ ల, 

నియం; ఈమూడ్మే (బో మ్రీడులును సమో 

గములుగో గలిపీయిచ్చి నను “ఇయ్యవచ్చును. 

మూూర్ళ పలోనిసవీోయమున నిశ్ళోయుముగొ 

వచ్చునని" కలిసినప్పుడు. భీక మో కాదు 

జో మైడు ఇచ్చినయెడల మూర్చ నిలిచిపోవ ! 

చును. అధికముగ (బోమైడు నిచ్చినయెడల 

బుద్ధిమాంద్యము నలిగి కాళ్టుచేతులు చల్లబడి 

చొంగ నోటివెంటగారవచ్చును. మాట నెమ్మ 

దిగ వచ్చును, తల్లులకు బోమైడు ఇచ్చుట 

వలన “పాలు(కౌగుబిడ్డలక్టు, పడకపోవచ్చును. 

మిక్కిలి గుణము కనిపించు రోగులకుగూడ 

బోియైడును అఖరు మూర్భతేరువాత శండు 

సంవత్సరము వకు న్న నిలుపగూడదు. 

అటువీమ్మాటగూడ వారమున కొకటి “రండు 

మోళాదోల నిచ్చుచు (క్రమముగ నిలుప 

వలయును. గుండెలలో వ్యాధిగల వారలకు 

బో) మైడుతో డు జటాలన్ (Digitalis) ను 

నెత్తురు లేన్మి వారికి ఇనుమును, బలహ్యీనులకు 

క్యాడ్లీవ్ష రాయిలును మేర్సి యియ్యనచ్చున్లు. 

వెలిగారము ౧౦ మొదలు _౨౦ (గైయినుల 

మోతాదు (బోమైడుతో ఇేర్చిగాని ప్రత్యేక 
ముగగాని దినమునకు మూడుసార్లు ఇచ్చిన 

గుణము కలదని ఒకానొక్షరు '(వాయీచు 

న్నారు. ఇవిగాక వందలకొలది మందులను 
ఇచ్చి చూచియున్నా రుకాలి నిజమెన గుణము 

లి గ్ aA ర 

° అ 

గ! వి 

(ఆయర్వేద ఛా సము ననుసరించి) 

స్మృతి నశించునుగాన అపస్మార మున. 

a బడును. చింతే, శోక 
౧  సంపూవీ 

ము, భయము, సుద 

లగువానిచే శారీర మానస దోషములు 

ప కోపించి హృదయమును సంజ్ఞ వాహ్ 
©) cy 

సోతస్సులనుజెంది స్మ పతిని నశింప చేయును. 

ఇదిజనించిన తోడనే రోగికి చీకటిలో (ప్రవే 

శించినటు లుండుట, నే(త్రములయందు నై వర్ల 

ము, హాస్తపాదములను విదలించుట ఇవి 

గలిగి మోహామును 

జెంది జ్ఞూనళూన్యుడై 

సండ్లనుకటకటకొరుకుచు నురుగును[గక్కు. ను 

భూమింబడును? దోవవేగము శమించిన 

శ్థోడనే పూర్వమువలె స్వభావమును చెం 

దును." కొంతకాలము గడచినవీదప వులిల 

నిటులనే మూ ర్చావికారములను 'జెందును. 

| సామాన్య లక్షణములు 

. హృదయము నందు శంపము, హృద 

యము శూన్య ముగ నుఠిడు నటులదోచుట, 

క i చమటుచింతనోందుట, 
వూర్య దూపశులు . 

చి త్లీభ్రమ, ఇంద్రియ 

మోహము, నిదానాశమూ ఇవీ అపస్మార 

రోగమ్ములకు పూర్వ రూపంబులు' అపస్మా 

,| రము ,వాతేజము, పీ త్హజము, _ 'శ్లేమ్మజము, 

Ave. 

సన్ని పాతజము? "అని నాలుగ “ విధములుగ 

r 
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"నుండును, అంధు వణకు, పంక్షై కొరుకుట్ల | 
నోటియందూ నురుగు కాధుటూి నిట్టూర్పులు 

చతు రిధాపసాారములు 
వ ఢీ న ల్త x 'అరుణముగ 
తల్లక్ష్నుణములు . 

నుండు * రూపములు | 

కంటికగపడుట 'నీలక్షణములు వాతజాపస్మో | చ 

రమునందు జనించును. నురుగు అంగములు, 

ముఖము, నేత్రములు, ఇవి పనుస్పువర్ణ ముగ _ 

నుండుట, పచ్చగ ఎర్రగనుండు రూపనులు 

కంటికగపడుట, మిక్కిలి డప్పిగలుగుట, (పసం 

చము అగ్నిజ్వాలలచే వ్యా_స్తమగునట్లు గాం 

చుట ఇవి పి త్రజాపస్మారమునందు “ జనిం 

చును. నురుగు, శరీరము, ముఖము, నేత్ర 

ములు ఇవి తెల్లగ నుండుట, శరీరము చల్లగ 

నుండుట, వెంట్రుకలు నిక్కబొడిచి యుం 

డుట, శరీరము బరువుగ నుండుట, తెలుపు 
వర్ణముతో గూడిన రూపవవెలు _ కంటిక్టగ 
పడుట్క ఈ లతృుణములు కఫజాపస్మారన్ను 

నందు గలుగును, ఇందు స్రేమ్మీ కముయొక్క 

వేగము చిరకాలమునకు నివ రించుకు. సన్ని 

పాతీజమునందు వాతీజాద్యప స్మారములకీ | 

జెప్పీయుండు లత్షోణము" లన్నియు కలిగి 

యుంధ్లును 

సన్నిపాత జాసస్మారము, శీణబలముగల 
వానికి జనించిన 'వకదో నజాపస్మారము, చీర 

కాలమునుండి, చాధిం 

ర్యా సాత్యకి. అరం యవన్మా 
రము, ఇవి అసౌధ్యములు ఫ్ 'చికీత్సలయంద్యు 

| శ నరం 

3|y 

ెర్టింపతగినవి. స్యాధిక శారణమువిగ్గు టకు 

aw? విత దోవచ్వుతు సర్వ 7 

|, సనన తాల జా శకీశము ననుసరిం 
ఇయీ య ౦ డొన ను "వ్యాఫివేగ్గమేఖను 

,(Bpileptie fitg) 

"చుండును.అనగా నాతికమే ౧.౮ రోజుఆకును 

పై త్రికము ౧౫ భోజులక్టున్లు (వరకు మాస 

అ ప్ప డ్ పడ ౧ ఇ్రనాస్ట్ర 

మునకును కనబడుయండును. ఇది సామాన్య 

విధి, దోవతారతమ్యము ననుసరించి యొక 

ప్పుడీ నియమితకాలమునకు లోపలను రా 

వచ్చును, అతిక్రమించియు రావచ్చును. 
[మాధవనిద్దాన్నము ; అపస్మార ప్రకరణము] 

౧, పె నిచెన్స్న, చొప్పున యపస్మార 

రోగస్వరూసములమ గు_ర్టెరిగి , దోషములచే 
నావరింప బడియుండు' 

అపహ్తారచిక్షిత్సా విధానము బుద్ది వా దయ ము 

మనస్సు సోతస్సులు పీనిని తీక్షములుగ 

నుండు వమన విరేచనాది కర్మల చే శుద్ధిపర చ 

వలయును, పాతజాపస్మారము వ _స్తికర్మల 3 

చేతను వీత్తజాపస్మారము విలేచనమ్లల చేతను , 
శేవ్మజాపస్మారము వమనంబులచేతను చికి 

" త్పింసపీలయును, అనంతరము చీయాదిగంజు 

లను భుజింపజేసి అపస్మారరోగము ఫపైంచు 

టకై యీదిగువ నుడాహరించు ఘృతపానా 

దుల నొనంగవలయును. 

"3. ఆవువేడ రసము; పాలు, సురుగ్సు, 

స్ట గ మూ(తము,. నెయ్యి 
పంచ గవ్యఘృతము ? 

ఇ _ వీనిని సమభాగములుగ 

జేర్చి నృత పాకవిధి ప్రకారము ' పక్ళముచేయ 

? " 
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వలయున్దు, నీవి: నేవననలనో అపస్మారము$ | 

"జ్వరము జ్రన్మొదము, శామిల, హార్గించును. 

Rete నరస్వత్తి అక్కు రసవీపినకు సమమీగ ; | 

పన నమ్యినీ "కలిపి వచో చంల్వకోమ్టు | గా 

త్రాహ్మీక శ్రషుకేమ ము 

+ చేసే సేవించిన అపస్మాగము £తప్పక శాంతిం 

చును; 

లా, కాళగడ్డి నేలగుమ్ముడూ వెతుకు, 

కుశ కడ్డి, ఏనిని సమభాగములుగ జేర్చి పొదా 

వశేషముగ కషాయ 

ముక్తాచ్శి వడియగట్టి 

అంది నావుపాలను జేర్చి చక్కగ కాచి 

పానము చేయిరిచిన అపస్మారము హరించును, 

శ్రీరము 

X. _ కూప్మూండ స్వరసము ౮ [పస్థవస్లు 

ఆవునెయ్యి ౧ (ప్ర స్థముచేర్చి యని మధుకి కీలు | 

మును కలివీ విధిప్రకా 

రమూ పక్వముజేసీ 

యిప్పించిన అపన్మారము ల్లీ ఘ్రముగ హాొఠిం 

“చును, ప్రీ స్ట స్రమయిన బుద్ధి వాక్కు స్వరము 

కలుగును, * 

కూసారోడ ఘృతేము 

“ఇని కవిలవర్ణముగరీ. అవ్రుయొక్క_. పిత్త 
అ ముచ్చే నస్యము చేయిం 

నస్వము 
“8 చిన రోగికి మిగుల 

హీతిము కలుగును, 
అ 

ర నువ్వల నూన్నెగాని వెల్లులిగాని అవు 
పాంతోడ విల్లి వీచరున్నుగ్గాని,, 'శేనతోమం ' 

శంఖపుప్సీ వీనికూర్డ , 

మునుజేర్చి పా క ము, | 

40-౨-53 చర శె, బి, స్టా అయో, 

| 

త గరా . అ 

దూక (ట్రహ్మో రసమును 3 గని ఏ చెంగల్వ కోష్టు" 

| రస్టమ్యునుగానిః'వస్తనుగాని (పతిదిన నుపస్మార 

రోగి కప్పించవలమును! (రగడ 2, అష్టాంగ 

ల్. న్లో నిర్హనడీ భవ వాక 

౧ నావీస్యోపయోగకః 

ళ్ ఉ వెతిసవా సానా మపస్మారో 

నసంశయః, 

యోగతరంగిణి, 

వావిల చెట్టుమోద బయలు జేరిన బదని 

కను దెచ్చి చూర ము 
వం 

సి నస్యకర్మయందుప 
యోగించిన అపస్మారము నిస్సంశయముగ 

శాంతించును” 

క గొడ్డై మాత్రము గోమూత్రము 

ఒదనికయో గము 

" “నోమయరసము ఏనిని ఆవనూనెకు నాలుగు 
. రెట్లుచేర్చి తెలము కాచి అభ్యంజనము చేని 
నచో అపస్మాఠము నివ_ర్థించును, 
. (బృందమాధవము), 
**౧౮. పంచకోలములు, మిరియాలు, త్రిఫల 

ములు? బిడాల లవణము, సెంధవ లవణము, 

పీప్పళ్టు, వాయువిడంగ 

“ములు వాము ధని 
యాలు, జీరకము, వీనిని చూర్ణ మున్చేసి వేడి 
సీటితో పుచ్చుకొనిన అప్పస్మారము 'తప్పక 

శొంతించును, (యోగరత్నా కనే) 

క క బ్యాణ క ౦ంచూర్షం 

మర్థియు తరక సంహితలో చెప్పబడిన 
మహో పంచగవ్యభృుతముగూడ అపస్మార 
మున్నున్రాశనీమి జేయుట స్వానుభవము. 
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8 అపస్మార యం వాసిని నిప్పు నీళ్లు ॥ 

మొదలగు వానివలన్ ముప్పు కలుగ, నియ్యుకో 

ఠి జాగరూకతీతోడ సద్యాగ, 

రశ్నీంపుచుండ వల | 

పైని వివరించిన చికిత్సలచే. ర్గోగమ్ము 

తుమించి మనోవి కారరహితుడుగనుండు, రోగి, 

తోడ “నీవు పూర్వము 

నిందనీయ కృత్వంబు 

లను జేసినాోవని చెప్పక 

పయమును నునోహరమును అగువిషయం 

బులంజెప్సి వాని మనస్సున కుత్భాహమును 

కలుగ జేయన లెను, గం, దూ 

రోగి రకు ణావశ్యక ము 

యును. 

దోగోపళమ నానంతర 

క _రృవ్యము. 

అప స్యాషుండుః "ఒక (బ్రవ్మాక్షి. 

(మాడు 9 అంగిరసుండు. 

అపాండువు. ఒక (బ్రహ్మర్షి. 

._అపాంతర తముండు. 
బ్రవ్మార్షి (యూండు, ౧ సారస్వతుండు 

అపాం హ దము" 

తీర్ధము. 

గం 

భారత వర్ష య 

అపి నైకాపరగతేముల్లు. ఇటలీ 

చేశమునందు - ను త్తరమునుండి ? దతుణము 

వబికును, అచ్చటనుండి 'దథీణమున సిసిల్ 

వజకును గొలుసువలె పొడుగుగ. (బ్రసరించి 

యున్న " యొక పర్వతపం శ్లీ. ఇదో యూరోప్ 

చేశమందలి సొప్త పర్వ తములలో నొక్క..టి. 

దీనిపొడుశ్చే ఫొమారమి ౭౫౦ మైళ్లు, ఇటలీలో | 
శి 

శ ~% 

a) 

r,t fan ౧ 

నున్న "యోపర్యేత . భాగముయొకక, యెత్తు 

శిఖరము, “మాంకుకోర్నో క అన్ననేది ౧౦౯౦౦ 

అడుగు లెక్తున' నున్నది. ఇిస్లిలీల్లో ఎట్నా 

(Bina), అను నెఖరముగ్భఆదు. అది ౧౧౦౦౦ 
హమ 

అడుగు ఖెత్తుసనున్న ది. లేదియు, నెపబ్సు నొద్ద 

నున్న *వెసువియన్ *అనుశషెియు నిప్పుడు 

జాగ _త్తీగాన్గూన్నూ యగ్నిఫర్వతములు, మక్కిలి 

యొత్తుమో:ద నీపర్వతము, వృతునిహీనము 

గను, 'గరుగుగను ఉండును. కొంచె మెత్తు 

తక్కున (ప బేశము వనములతో నిండియుం 

డును, ఈపర్వతములమింద ఖ నిజము లంతగ 

లేవు. కాని గృృహములకుం బనికివచ్చు చలన 

రాళ్లు మాత్రమూ | విశేమముగ. నున్నవి, 

అపాలో. గీ గ్రీకువాధిం దేవుండు. గోప్ప 

"భీవతలలో నొక్కండు, తండి ఇయస్ 

(2818), తల్లి కేట్లో (660)..అర్టివిన్ అను 

వొెండును ఈతండును కవలువీబ్ల లుగ బుట్టిరి, 

ఈతనిని మృత్యువున కధిపతిగను, సంగీ తౌ 

పతిగను, పశ్వాధిపతిగ ను, పట్టణములకు రాజ 

కీయ వ్యవహారములకు నధిష్టాతగను, సూర్య, 

డేవతేగను, భావిం చు చుండిరి, రోమ్ పట్టణము" 

,నందు పీత నిగుడి మదట క .మ్రూా కకం లో 

"గట్టంబడెను. ఆగప్టను రాజు కృంపూ, ౨౭ 

శ శ ౧౮) శాలమునుదు సీ చేవతపూజ 

జా 

రోవుక పట్టణములలో చాచ్చెను. 

| అపొలోనియస్. ౧. (గర్లన్) 
బ్షతీ(డు త్రీ పూ. మూడవ శతాబ్దమునర 

దున్న గొప్ప చశేఖాగ ణిత_ శావ్రుకే శ 
ణా 

ib 

3 % 
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(‘The Great geenioter' ) హన, అయిద ఫ్ 1 బ్ధము -నిదునోవాయ. సిగ సోకు సాహా త్య. 

బాలెమాో కాహాల "రాజ్యక్సాలమున , సీఈోడు 

లోల్యాం క్రియాం పట్టణమునంమ్ యూ క్షీక్క్4 

యొక్క “శేష్యులి పళ శాలలో ముద ట్ర శిష్య . 

డుగను చయ్ వోత ' గురువుగన్ను “ఉండెను. 
ఇతేండు (వాస్తిను (గరిథములలో మ్యూగ్నమ్ 

సైప్ (Magnum Qpug) అనునది ముఖ్యమై 

నది, “వం దు దీర ర్ధృవృ త్త శములను (Conic 

Sections) సుజించిన రోం౦ల సిద్ధాాంతేములు 

కలవు, ఇందుంబెక్కు. లాతండు కొ త్తగంని 

పెట్టినవి యున్నవి. 

3 Ace. అస్) గొహ్మాకమ్షి సండితు(డు. 

అర్షొనాటికా (Argonautja) యను మహో 

శావ్యమునకుం ర్త, ఇది మన మహాభారత 

మువ'తె తా (త్రపీర్యమును వరి ంచునట్టిది. డిని 

భామ, వర్ణ నాకౌశలము మికి.లి యుచ్చతర 

మైనది. వర్ణిల్ “మొదలయిన మహాకన్రులకు( 
గూడ నిదిషార్గదర్శకమైన దృంద్లురు, ఈతండు 

మొదట రోడ్సులో సాహి త్యాచార్యుండ్లు 

(Rhetoricision) గానుండి తరువాత అత 

స్టైం్యడ్రియకాల్లో పు_న్హకభాండాగారాధ్యక్షు(డు 

(Libraqan) గానుండెను. ఇతని కాలమ్ము 
రమారమి త్రీ పూ ౨౪౦ మొదలు ౧౮౦ 

వజకు అనగా నితండిప్పటికి "రెండు వేలనూట 

యేబది సంవత్సరముల [క్రిందనుండెను. 

ం. కె (మెలన్) గ్రీక్తు (యవన సాహిత్య 

వేళ్ల (Rhetorician’. క్రీ _ . Seen ర్ూ. ౧-వ శతా 

ళ్ . 

[3 న 

లి 

గ్ 

పూ. ౮౮). “నేశ్ళను, (కం 
ళ్ 

ట్ర, (క్యేని అన్) సై ఛాగోరస్ సం(్ర 

దాయమునందలి తత్త్వవేత్త. ఇతనిక్రాలమ. 

శనమాళమి శః పూ. రో-వ సంవత్సరము 

॥ 'మదలుకొని న్ స. ౯౮-వ సంవత్సరము: 
(WU 

వజకు. ఈతీ(డు ఏశియామైనర్, పార్థియ, 

హీందూ దేశము మొదలయిన దూర దూర 

చేశములుతిరిగి వచ్చెను. హిందూ బేశము 

నందు (ఖ్రావ్మణులతో తత్త్వమును గుణించి 

సంభాషించెనని, క్ర శ, _౨౦౦ లో నితని 

చరిత్రము వ్రాసిన ఓ వీలా లొస్టుటన్ (Philostratus, 
వొసియున్నాండు. ఇతడు పెక్కు దై విక 
చి త్రంబులును, అమానువ కృత్యంబులును 

చేసి చబూపెనంట. Cy 

అహోస్తల్లులు. ఇది కై) స్తవమత్ర 

సంబంధ మైన సం(ప్రడాయిక' శబ్దము, ఈశ 

మునకు వా _ర దెల్పుటకుం బంపంటుడిన దూత 

యని మూలార్థము. ఇట్లు పంపంబడిన దూత 

శేనలము వారాహరుండు గాకు తన యజ 

"మౌనుని ప్రతినిధియోటీయు? నీశబ్బము బోధిం 
చును. ఈిపదము ముఖ్యముగ చేసు[కీ స్తు 
యొక్కముఖ్య శిష్యులయి స్క పం(జెండుగురిని 

సూచించును. (శ్రీ స్తునకు( బెక్కూమంది శ్ష్యు 

లుండిరి, . నారిలోమండి యాతీ(డు సంగ్రొండు 

గరినినేరి యాంతరంగిక్ష శిష్యులుగంజేసికా 

ణ్గీం 

వారికి నపో _న్హమీలీన్ని నామకరణము చేసె 

అ 

నొ 
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) లయన త్ శిమ్యులన్లు 
పిలిచి వారిలో పర(డ్రెండువ్యుంటి నేర్సరచి, వారికి” 

“అపోస్తలులు అను పేరు పెస్టైను, టైశెవరన్నగా 

(౧) ఎవని కాయనే వీతురు అను మారువే 

'పెళ్తైునో ఆ సీమోను (౨) అశని నదర 
డైన అందెయ), (9 యాకోబు (ఈ ఘూ 1 

హోము, (గ్ర ఫిలిప్పు, (౬) బరొలొమయి; 

వ్ 
4 

'లేపుడి, 'కుష్టరోసులను శద్ధులనున్నా చేయుడి, 

ద యర్ధమ్నులను వెళ్ల సొట్టుడి 3 [ను్తయి. ౧౦] 

పీరిలో పెవరవ్యాడగు = " యూద్లా + చిన 

రకు, దన గురువును మాస సమ్యువేసి ౨ శత్రు 

వుల చేతికి నప్పగించినందునం దరోనాత నాత 

నికి బదులుగ మత్తయి అసు, వానిపేజేర్చిరి. 

[ఖపోస్తులుల ఫకార్యతులు, ౧.] యేసు సుళువ 

~ 

( మత్తయి (౮) తోమా, (౯) అల్బయి 

కుమూరుండైన యాకోబు, (౧౦) జెళలోతే అన 

బడిన సీమోను (౧౧) యాకోబు సహోద 

రుజైన యూదా, (౧౨) ఆయన నప్పగించిన 

యిస్కరియోతు యూదా అను వారు.” * 

? [లరాకొ, ౬] 

“ఆయన తన పంర్మడెండుమంది శిష్యులను 

వీలచి అపవి_తాత్మలను వెళ్ళగొట్టుట కును, 

పతివిధ మైన "రోగమును, (ప్రతివిధమైన 

వ్యాధిని న్వస్థ పర చుటకును , వారి క ధికార 

మిచ్చెను.... యేసు ఆపం(డెండు నందిని 

పంవీవేయుచు, వారినియాచి వారికి "జా 

వీంచిన చేమనగా - మీరు అన్యజనుల చారి 

లోకి వెళ్లకుడి,....... .. వెళ్లుచు పరలోక 

రాజ్యము సమిష్టి చియున్నదని (ప్రకటిం చుడి. 

రోగులను స్వస్థపరచుడి, చనిపోయిన వారిని 
ర్మ 

బి ఈపండెండ్లు అపోస్తలుల పేళ్లు మత్తయి ౧౦, 

నూరు. 5; ల్గూకా ౬, -కార్యయలు ౧, ఈస్థలము 

లలో నీయుంబడినవి, అన్ని చోట్లను ఈ నామములే 

యున్నవి. 'కానిఒక్క_ పేరునా త్రము భేదనుగనున్నది 
మంక్తేయి మార్కు. సువార్త రలలో తోద్దయి (కెబ్బయి) 

అను పేరుకల్ము లూకా శార్యమ్గులలో నందునకు* 

బదులు యూసౌ. "పేరున్న ది, ౧ 

AAN 

మదం జంఫంబడిన తరుశాత సమాధిలో 

నుండి మళల లేచినప్పుడు (దీనినే పునరుకాన 

మనియెదరుు ఆతనిని చూ చియుండుట అపో 

_స్తలుల ముఖ్యలతుణము. కావున నీ పం 

'జృండుమందిర్లుం బునరుశ్థానమును ఇ చూచిన 

వారు, క్రీస్తు తరువాత సీయపో' స్పలులు 

జీశచేశములకుయోయి యేను సువా రం 

"జెల్పీ వస్త సవ మతమును అభివృద్ధి కేసిరి. 

పీరు మ తాభివృద్ధి కై వేసిన సనులు “అపో 

టుతి కార్యములు అను పుస్త 

అజా 

_2 

సకములో 

వర్తి ంప(బడినివి. , తిది “కొత్త నీబంధన (గం 

శ్రము' అనయిడు కైఫన్సువుల. వేద (గ్రంథ 

మందలి యొక భాగము, ణి 

| 

అసపోహయుండు, జక 'అహ్మార్షి, 
శ4యాండు *నీలపరాశరుండు), 

అప్పక దరు. * 

లతుణ'వే. త్త 'అప్పకపియమను లతుణ గ్రంథ 

మొనకుం గర ఆంధ) పండితులలో నప్ప 

క్రవీయమునకు. నసమాన గౌరవము కలదు.” 

+ బ్రందుండి (పమాణము చూవీనయెడల నిప్పటి 

గ్య 

పసిద్దుండగు ఎ సిద్ధు నా ధ్ర 

> 
గా 

% 

% 



( 
దంగీక 

ళ్ శా ళీ 
af bl గా 

f 

“భీప్పకవీ. 

ర్డీ 

(6 ' 

Gl 

ళ్ a 
౯ f 

గ 
€ 

తెలుగు పండితులలో , నోటికి దొంబడి 

మంది మాహూడక శిరోసావేహిథి నదర. కం 

మునందు( గ విత్తర్థిమ్ము ఉప్పువోరికీ( భావఆసిన్మ 

సవి విషయ మిల్చన్ని యు, నిందు ళో్న్స _స్థరమ్థుగం 

జెప్పంయడొ “యున్నందున నింతమ్రైం 4 బూర్వ 

మున్న ఛంద్లాళ్ళా(న్ర్రములన్నయు అ వనుక 

ఇడి దీనికి నింత "య్ఫాధిక్యత కల్టినది. ఈక్ధి 

త్ గోంథమునుం గుణించి ౨=కింది విధ 

ముగణ జెప్పిన. మాటలు ఇవాలధ్యాాము నిజ 

మనియీ యొప్వుకొనవలసియున్న ది: 

లక్షుణ |గృంథములు లకోప లక్షలు గ 

ఛా 

Ca ఒకొహౌనికంతు మటి వే 
ళా 

అొకి విశేష్టంబు. జెప్పు శీండుకత్రమునన్ ఎ ' 

"నకల గ్రంథములును జదు 

" వక తెలియునె లవణ సప 

చ్చ 
లక 

క, ఇది చదివిన పిమ్మట మణి 

యెదియేనియు జదువ బుద్ధియేలా భాడముక? 

బదంపడి (గ గ్రీంథములన్ని యు . 

" ఇదకివెదళి సార మెల్ల వివరింపంగన్ , 

ళ్ 

ళా 

ఖా 

ల 

ళ్ 

పంచం బెల్లన్ +, ౧౧౧౪ 

౧౧౫౨, 
“0 

[౧-వ ఆ శా. | 

-  తమక్తాలమును నివాససానమును స్పష్ట 
ళ్ థి సారం 

ముగ (వాసికొనిన తెలుంగు కవులు తక్కువ 
గ! r ఆ , 

కాలము a 

వారిలో 

అ అష 9 అట్లుస్పష్టముగ (వ్రాసిన 

అప్ప కవి 

యొకండు. శొ. శ. ౧౫౭౮ మన్మథనామ 

సంవత్సర (శ్రావణ బ॥ ౮ (క్రీ, శే. ౧౬౫౬ 

ఆగస్టు 9) డినమున దేవ్రండు కలలోనికివచ్చి 

గ్రంథము (వాయుమని చెప్పెను, [ఆ. ౧, 33] | 
ళ్ ళ్ 

a 

AAs 

(గంట్లము వ్రాయ (బారేంభించెను. (౧.౯౭) 

. శస్సప్పకవియము (వా యం బడి యిప్పటికి 

"౨౬.౦ సంవత్సేరములయినది. 

? ఈత్రండు తన గ్రంథమునుకా మెపల్లి నోపాల 

స్వామి వారికి నంకితేముచేసినా(డు, కవియు 

(౧-౩౮౩౫). కానెప ల్లీ 

యిప్పుడు గుంటూారుజిల్లాయంద లి పల్నోడు 
తాలూకాలో నున్నది. అప్ప కవి కాల 

ఇప్పుడు 

తంగెడు అను[గ్రామము కామెపల్లికి. బశ్చివు 
మున నది తంగెడు నీవులోనిది.. 

మున పల్నాడుతాలూకాలో నున్నది. ఈ 

కామెపల్లి అనునది అప్పుడు అగ్రహారము, 

యిచ్చెను. (౧-౯౯,౧౦౦) 

+కకవిది భార ద్వాజ గోత్రము; ఆపస్తంబ 

ళ్ 
గ్జీ 

వంశము 
కాకునూరివారు. ఈ 

వంశమువారిది మొదట a 

కాకునూరు అ(గహోరము* అది సరికొండ 
ళ్ a «a 

నీములో నిండెను. వీరి మూూలపురుమ్మ(డు 

"వ్ న న బోయి [బి -పాందులయొద్ద శాస్త్రములు 

చదివి గెప్పవండితు(డై ( (౧-౭౩), మధురా 

గి పట్టణమునకుంయోరుూ యచ్చటపక్ డీతుల వాద 

° 
a 

[నం. _౨. 

| దశమి గురుభ్గారము.(ఆగ్మ్ట ర) నాండు కవి 

నా[గొమమునం దె నివాసముగనుండి నట్టు 

. కొననచు చున్న ది 

నివాసస్థలము టి - యె 

వక్తైము పెద్ద నార్యునకు సాయప వెంకటపతి 
(A) యు ' 

సూత్రము. ఈతడు నైదికుండు. ఇంటివేరు 

థ్ 

ల 0 

సోమయ్య (౧-౭౧). ఈత. డఫ్పకవి తాతకుం. 

దాత, ఈతండూ చిన్నతనముననే -కాథికిం' 



శ కి . » ) 
సం, ౨+] tS +అ ( కఫీ? న ౧ ౧౧౫౩? 
గో 3 శ | 0 అ 0 శ లె న , ఇ 

"ములలో గెలిచి oles 9)» కాకనూరు అడ, సోతనార్యుం కమ మనం కృష్ణమ్మ యొ 

పోరమున్సు, = - నిడుదేవెల్లీ, బొద్దినేపల్సి నివర్లళ | న భార్య, "పె ది భ్ ట్టు 'బాపిమది. 

పురి అను (గ్రామములలో నూన్యత్షేశ్రముంసు, ( బెమువాధు యుపి అగ్రజారీకుము, ఇట్లు 

సంపాదించను. ఈతండు “ అేభినవచూత సేరప్పక్షవి శ్రండ్రికీయాకామైవొపలు, అప్పకవి 
తౌ 

స్గా)మము” లో గాపురముండెను (౧-౭౩), | స్పష్టముగః. జెప్పక పోయినను అప్పకవికిని 
అభినవచూతస ధామ మనంగా గిత్త ఉరు వాతొముహూు లయొనట్టు. కాస సోవ్లచ్సు 

మామిడిపళ్లె. మామిళ్ల పన్గాయుకటి బాపట్ల | చున్నది. ఈయనకు ఎవెంగన్న, కోన్ను భట్టు, + 
తాలూకాలో నున్న ది.మామిళ్ళ పల్లీ(అగ్సవో, గందయ్య అను కుమారులునూూ తిమ్మ క్క) 

" ౮౧ ౧౧ 

రము యొకటి నూజువీడు తొలూకాలో రంగమ్మ, అింగమ్మ, గోపమ్మయను కూతు 

నున్నది. శకాకునూ రీతడు సంపాదించి | లును కలిగిరి (౧-౮౦). వారిలో? 'బెద్దవాం 

నాండని యప్పకవి (వాసినను, ఈతన్ని తండి డయిన నచెంగన్న మనకవికిందం|డి.పల్నా టిలో 

చేరుచెప్పుటలో “కాకునూరి తమ్ముని యని | సీ(తేడు గొప్పు ప్ప పండితుడని ఖ్యాతిణెం'దెను, 

చెప్పుటవలన (౧-౭8) వీరికి సోమయ్యకుం కే, సైనాటను సాటతొంబదియు నాలు 

జూర్వ మే “కాకునూరి వారన్న గృహనామ గాామములనీడుగానక “కసూరి 

ముండినట్టు కొనవచ్చు చున్నది. ఈసోమ + వెంగనార్యుండు జీదచేదాంగములను , " 

య్యుకు గంగమాంబయందు నమ ేశ్వరుండు; బసు తినక మాజట[(బన్మాయనంగ, 
౧-౮౨, 

కొండలయ్య,; రంగప్ప; లవ్మ్ణుండు అను ® | 
ఈ 'వెంగ నార్యునకు శేషమ్మవనలన అప్ప 

కవి; సోమనాట్యయు,; వేంకటపతి; కృవ్న భట్టు; * 

లక్ముణుండు అను నై దుగురు పుత్రులుపుట్టిరి. 

నల్లురు కుమారులు పుట్టిరి. వరిలో రంగ్యప్ట 

మన కవియొక్క ముత్తాత. ఈయస్రభార్య 

కన్నమ్మ. ఏరిద్దజకు తిరుములభట్టు; గంగన్న, 

"పెద్ద సోమయ్య: చిన్న సోనుయ్య అను పుత్రులు కాక్టునూరివారిది ముదట కాకునారును, 

పుట్టిరి, పెదసోమయ్యి నుసకవికిద్యాత(౧- 22 ). .నీదప కొత్త మ్యామ్మిళ్ల్ 

రు | * విద్యాదికములు 

ఇతండ్లు + (క్రతువులుచేసెను. రొంపి" ఇర్లలో | , పళ్షైయెనను అప్పకవి 

"పెద్దనూయి (తవ్విం చెను. రొంపిచెర్ల నరసా | కామెపల్లికి నచ్చి నివసించుటయెట్టు తటస్థిం 

రావువేటలోనున్న ది. గుడిపాటిలో వినుకొరిడ | చెను? కామెపల్లి యాతసి మేనమామల స్ధల 

వమూర్లమందుం గొప్ప తోట తేయించెన్లు. స్తై మీగం గానవచ్చుచున్నది. తన తల్లివై పువారు 

నెపల్లి తాలూకాలో గుడిపూడియను పల్లె , (ప్రబంధక్షర్ణలనియు తనకుంగలవచ్చిన సమా 

యున్న ది. తీధీయే యిదికాయోలు. వమ్టెము | చారము తాను వారికి మణునాండ్యు చెప్పంగా 

త అ x3. క్ష 
జ ఆ . స్? అ 

145 . = . | పోగ, బి ఇ 
, 9 ఠి గ్త్ 

+ 



౧ 

ళా 

ళ్ 

i 

౧౫45 లగ 

€ (౬ 

౯ ar 
న గి 

౧౧ ౯ ల [ 

ఏఅప్షక విం ౧౦ ల ల (సరా 
శ Py 
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వారు .కాన్యమ'చేయునుని' (పోశ్చావాపిచే 

'రనియు కలియ  తక్పీయునష్టే రదు. An ౧ an 

“ r 
“ గ 

ళ్ నృదీయ' వ్వష్ష. విఢంబంతయుం జేటపడ చెతీం"|. 
ఇ గ 

గించిస్ న్యాక్రర్థించి 1 సక్టలజనంబులు నానర్దిదంభ్థుంబాంటి 

రందు. నొరెషణు మాత్యసంబంధులగూకుదీయ బంధువులు 

గూడ గులసింళు సౌగంధిక బంధులును, ృష్టప్రబంధ్యు" 

లును. 'నీతియుగ రిథరులును “గావున శ్ఞాకిటనిర'[౧- EE. 
ళ్ 

॥ తప్పకవి మేనమామల యంటిలోనే పరిగి | 

విద్యావంతు.డయ్యనని కూడ _ లోకవాలర్త 

వచ్చుచున్నది. ' కావున నీతని కుటుంబము 

మేనమామల. బటియే కావెపలి కి వచ్చెనని 
రు ౧౧ w 

వునము నిశ్చయింపవచ్చున్ను 

లోప్ప కవికి స్వరయు క్రముగ యజుర్వేదము 
భి 

'నేర్చినవాండు ఇమూూ ర్తి నర్వన్న; శ్రబ్దశా 

త్రము చెప్పినవాడు కాండూరిగిరి బే శికనడు, ' 

సిద్ధాంతీముల్లు 'తెలిపినవాండు సూరభట్టు, 

లకుణవే త్రను చేసినవాడు. మంచికంటి 

యోాబనకపీం(దు౭డు, స్మా _ర్గక ర్మ యెజిం గించిన 
po 

వాడు కొలచలమల్ల సింగనార్యుండ్సు ఆ 

. గవుముల నుప బేళించిన వాండు రాజయోగ ; 

ఏరు విధ్యాగురువులు (౧-౩౧). ఏర్శన్యథా 

తెలు వాబ్మయమ్థునందు. (బ్రసిద్ధిచెంద్లిన. | ° క గి 
వారు కానందున మనకు పీరిని గుతించి విశేష ' 

మేమియు. 'దెలియీదు. " అప్పకవికి లక్షణము 

నేర్చిన మంచికంటి యోబనకవీ యీ గురు 

వులలో మనకు ముఖ్యుడు, ఆతని బోధ 

ఫలమే యప్పకవీయము. విద్యాభ్యాసమైన 

తరువాత సీతే(డు కొంతకాలము వజకు శ 

a) 

తి శ a 
FS age 

లన ర్వా న్ టి గ - ల 

Mh స పదము - ఇన లముమ్మోద నున్నట్టుక ఈ (కింది ద్వా 

వల్లన దెలియేచ్చున్నది. . 

కం A కిని నిలిచి నీవును * 

భోగివిళా హణుని 

ఆప స్థంబం హట్క-ర్శ్మ నిబంభనము, "కొల 

పట్ట ఫుకవీ ంద్రుం డవై[౧. ళీ, 

జాలార్లవ సంహిత యను (గ0థమునకు బోగ 
౪౯ లా ౧౧ 

| రూపమెన 
బ్ యకం? ఈతళనిచె రచింపబడిన ము అను 'ెండుుగంథ 

సం(గహ 

ర్రశాల ము అప్పకవి సంస్కృ 
తమున రచించినట్టు కాన వచ్చుచున్నది. 

అప్పకపీయముగాక తెలుస, అనంత నత 

కథ, (క్రీనె లమన్లి ఖార్టునునిమాంద 'క్లేవనిందా 

స్తుతి గర్భిత సీసపద్యశతీకము, కనిక ల్ప గమన 

లతణ (గ్రంథము, స్రీలకు ధర్మ ద్వొపద; 

అంబికావాదమును యత గానము ఖును 

గంథము లీకవి రచించినట్లు అప్పకవీయము 
లోన కవి చెద్సుకొనియున్నా(డు (౧-౮). 

జ్లందొక్క_.టియు నిప్పుడు కానరాధు,. సూ 

య్యని 1 “యెదుట నత[త్రములవలె అప్పనపీయ 

ము ముంద్ర నవన్నియు లోవీం చియుండును, 

వ్ల నన్నయ తిక్కన కృతవైంన చిన్నపా గం 

ములు: లోపీంచినవివ్ ల మిగిలినది అప్ప 

కవీయమా! 
_ 

a 

ఇప్పుడు దొరుకునంత్లవణ _కప్పకపీయ 
మైదా వ్యాసముల (గ్రంథము. ఎనిమి దాశ్యొస 

ల “ ణి ముల గం వ్ రచిం 
అప్పకవీయము న థ ఎం 

పవలెనని కవిమొొదట 

సంకల్సించెను (6-౯౬). వహాకిణమువేతనో 

౧ 5 1 
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( 4) 
గై 

గా గ % 
ల్ 

అప్పకవి? 
స 

గె 

| ఇ గ సా 

"అయిచాశ్వానములే మాత్రము వ్రాసెను, 

వది చేరునకో, నీన్నయభోట్టైళు మస్గంబడు 

ఆంధిశ్ద చింతామణి! టీక మైనన్కనిజమగ 

స్వతం(త (గంథమనియే ెప్పవలేనియన్నది. 
అప్పకవి" ఛందో వ్యోకరణముఖను గుణించి 

ఆంధిమున గొప్ప గంథము (వాయ దలంపి, 

గార వార్థమును లోకులు (పమాణమొగ 

నంగీకరించుటకును, దీనిని నన్నయ భట్టీయ, 
మునకు టీకగ (నాసెను, ఆంధ శబ్బచింతా 

వముణియ౦త కుంబూర్వము అప్పకవి కన్నదియు 

విన్న దియుంగాదు. (౧. ౯౦). "తెలుంగున 

ఫఘునకావ్యం బొకటి" చేయవలయునని సంక 

ల్పముచేసి కవియొకనాండు (శా శ ౧౫౭౮ 

ఇా వణ బ॥ ఛా నొండు నిద్రపోయా (౧-5౮) 

కలలో (శ్రీమహావిష్ణువు కాన్పించి (౧-9౬) | 

‘ నన్నయభట్టుచే "రచింపంబడిన వ్యాకరణయొ 

కోటియున్న ది, అందు నెనుబది రెండా ర్యలు కలవు 

(౧-౫౨). దానిని అసూయచే భీమకవి గ్లో 

జావరిలతోం గలిపెను (౧-౪౪); రాజనోశేం 

దు)ని కుమారుడై న సారంగధరు(డు “దానిని 

పాఠముచేసి యుండెను, ఆతండు సిద్ధుండై 

యిన్నా ళ్లు జీవించియుంటి మున్నట్ క్రీలశ్ర్ 

నామ సంవత్సరమున (#9. న “.౧౬౦౮) ' 

ఆ(గంథమును చాలసరస్యతులకి చ్చెను, ,అతండు 

దానికి అతెలుంగటీక (వ్రాసెను అది సీకు 

దొరకంగలిదు నీవు దానికిషిదెనుళు చేయు 

ము (౧-౯౦) అనివెస్పెను, అప్పకవి మే 

లొ్క్కని య్డిశ్చర్యముం * ఉెరీదుచుండల) 
తి 

? 

ఛి శి 
ణి 

Sac GN 

మత్రంగ నానా! వష్తోచాకడు, నవమి 

1నాంఢువచ్ని. ఇంధోబ్ద చింతొమణే (గంథ ? 

మను "చాలసరస్వితి టేకను _లతనో కిచ్చెనో 

౧ -౬౫), , అంతనప్పకవి' ంధ్ధశిమీ గుపభార్ల 

మునాండు, (గంథము వ్రాయెటకళ గ బారం 

' భించాను]! (౧-౯౭) ౨ గౌ 3 ” 
ఇ 

గె 

నను నమ్మకపోయినను ఆంధ్లి శబ్లచిరితా 

మణి యంత్తకుం బూర్వ మెన్న డును “అప్పకవి 

వని కని యుండనిది యనియు, పూర్వలవణ 

గంథములెన్ని యో శోధించిన యప్పకవియే 

దీనిని అంతకుం బ్లూర్వమెజుంగ నందున నిడి 

నూతన మే మైయుండవచ్చుననియు ఊహెంప 

వచ్చును. "2. |. > 

ఉంధి)శబ్దచింతామణి యను. (గ్రంథము 

భారతము రచించిన నన్న య్యే రచింపంబడి 

నదాజేదా యన్న పషయము (శ్రీయత పరేశ 

లింగముగారు ఆంధ్రకవుల చరిత్రములో విపు 

లముగఈ జర్చిరచినారు. మేమును అశేబ్దము " 

క్రేందంగొంత చర్చిపంగలము. , 

ఆర్థ(ధ్రశేజ్జ చింతొమణియుక్క- నిజమైనక్షర్త 

" య్లైవ్వంై నను; అప్పక్షవి యది నన్నయభట్టా 

రక్ రచితమనినమ్లు, దానిని ఆథధారముగం 

బెట్టుకొని అపకటీయమొను రచించెను. 

బ్రహ్మా సూూతాదుల మింద భావ్యములు 

వ్రోయునప్పుడు (్రీ శంకర రామానుజాదు నై న 

,యా చార్యులు, పదియ కురములుగల సూత 

AAA . 

ముసై నూజుపుటలు ఛామ్యము (వ్రాసినట్లు 

న్ 
బం 

గం. 

పైని శ్లేవ్సిన క్షథల్లను మనను నమ్మి > 

ణి 

న! 

థి 
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గద్యములును కలవు, కావున మూలమున 

( 
౧౧౯ 

౧ నాభారణీపగగ (గ్రహించి 'ఇస్లకవి తస్గకిజ్లేము క 

లును, నీసము మొదలగు పిశాలాంధి) పద్య 
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నా. నమన? పేరున్నకః 

పచ్చినపివాయుచు? బో యాన అప్టశవెప్లే 

దన్ని గిరిపబడిన నహొల(గ్రంభమందలి. - ఆర్యా" 

వ్బ త్తే తవొలేంబది. హేనివివరమ్మున. _ ° 

అళ్యాగ్రము ఎం ధ్ర గొష్ట గల చింతా అృస్నక వీయమ్ము 

తి నృణిలోని ఆర్యా లోనీ కేలుంగి 

౯ నృక్షనూల భంఖ్య షి పద్యముల'సధిఖ్యి 

౧! వ ౨2 2 

2 బం / ౪3౭ 

వి ౧ కిణారా 

y R శళీం' 

X ౧౮ ౧౯౭ 

సం "దంగ 

ణు Ao ఆర్యాన్మే క్ల 'శమంలకు ౧౭౦ 

పద్యము నవి. ఆర్యావ్మ శ్రే తము చిన్నది. 

నునకందమంతీదీ. అందు నొక భేదమేకందము, + 

కావున ౫౦ ఆర్యలనంగా ౫౦ కందములళో 

సమానమని మన మనుకోన వచ్చును. ఇంక 

తెలుగుభాగమున శార్దూలాది వృత్తము 

ములును పుటలకొలంది నిండి యున్న 

కును, ఫామింతరమునకును ఏవిధమైన పొలి * 
కయులేదు. మూఃడవి ఆశ్వాసములోని * 

ఆథ్యోవళిగ్టితీ యో . 

వర్గః|పాసో త్ర సాదపాజేషు 

స్వస్వచరతేషు వ్రూర్వ్యః 

పా్రనస్స ర్వేషు వైళఏవస్య్యాల్ , a తి 

త్ర తిపౌదము సందును మొదటి యతురము యతి), 

శిండేష గ అక్షరము (పొస్క యళ్ళీ చరణచరణమునకున్లు 

ఈ యొక్క భాతర్ అభారము వేసీ ' 

కని యతి ప్రాతలక్ణ సంబంధించిన నియమము 

లన్నియుం చెప్పుడు విశాలం సద్యములు (నొసి 

'యున్నా(డీ, కావున అప్పకవీయను ఆంధీ) 

గ బ్దచిం తామణికి భాపోేంతీరమేని కాని 

ర్యూహంతరమనికానీ తలపంగూడదు,న్గుతం[త్ర 

గగరథనునియే జప్పవలనీయున్న ది. 

అప్పకపీయము న్వతం(త్రగంథమని 'తలిసీ 

కొని చానిని జూడ మొదలుపెట్టిన సిట్టివారి 

కిని దానివివమయ మై గౌరవము కలుగక మూ 

నదు. ఈ (గంథమునందు లఖ్య లతణము 

లను సం(గహించుటకు (గంథక గ్గ మిక్కిలి 

పాటుపడినాండని తీప్పకెదప్పవలసి యున్న ద, 

కవిచెప్ఫుకొనినట్లు “వెతకి'వెతకి సొర మెగ విన 

రించినాలిడనుటకు సంచేహాములేదు. ఈతని 

కాలమునకు బూర్వము పుట్టిన లయణ (గ్రంథ 
ములన్నియు నీతండు శోధించిను, లయ్య 

ముల "పెక్కు కావ్యములను గొలిం జను, 

ఇకోండిచ్చిన లక్యుచులన్ని యు (గొ శ్లవికాన 
నియు౮ బూర్వలాతణికు లిచ్చిన "పక్కులత్యు 
ములను ఆయా (గంథములలోనుండి యుదా 

వారించిననుటయు ౮ స్పష్ట మేమ్మైనను, అట్టి 

= యప్పుతీసికొనిన లతథ్యములుగాక స్వతంత్ర 

ముగం చానుకోధించిన లత్యములు "సూడ 

'బెక్కులిచ్చి యున్నాడు. జంధలత్యులకుణ 

గృంథములుగాక్ల సంస్క నృత ఛందశ్నా త్ర 

వేణు వేటు, (పాసాకురము. చాలుగు చగణములకను 

గన. గాటియే, అల ణా # a 

ఖై 

క ం Ae క 
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Kevan “గ్రంథములను 3 'ఫోజ్ఞంచి! 

వానిలోంగావలసీన బిషయీములను ఈగ్గంథ్య + 

మునందు. ఇెర్చియున్నాండు.. గణితశాస్త్ర 1 

మందలో కఠిన మైన అంగ్ర రోగ న్యవహార్య 

ములనుణూడ (Permutations nnd Cora bi 

స్రమునకు సంబంధించి 

నంతీనజుకు సం(గహించియున్నా (డు. విశేష 

ముగ జతంర్ధా శ్వా సము జూడుండు. 

nations) ఛభందస్తొటన్తు యు 

అప్పకవీయ 'మైదాళా(సములు కలది 

యని యిదినణ కే చెన్పియుస్నాము.? ప్రథమా 

'శా(సమునకు భాషాపరిచ్ళేదమునియు, ద్వితీ 

యయాజా్య్గసంబు నకు నగ పరిచే దమనియు, శృతీ 

యాశ్యాసంబునకు నళిప్రాసపరిచ్ళేదమనియు, 

చతుస్ధా శ్వాసమునకు పద్య సరిచ్ళేదమనియు; 

పసంచమాశ్యాసమునకు స్థంధిసరిచ్భేదమని 

యు నానూంతరములు, తత్పమ; జీళ్య, 

క్ర) యాపరిమ్ళేదంబులనంబడు మూంఢుపరొద్భే 

దంబులీంక్షను గస * మొదట 

(౧-౬౯) (ప్రతిజ్ఞభేసెను గాని యేకారణము 

షీత్రనో యని యె చ్చటన్లు 'రానరావ్రు, వాఫీసా 

న్రాయకమునునే "కవికి నవస్తానకాలన్ను 

ప్ర సం వెనని తీలంపవలసియున్న ద. తత్సమ 

'బేళ్య (ప్రకరణము ఆస్పకని (వానీయుండిన 

యెడల (నవి యాంధి భాసా చరి(త్రమునకు 

మిక్కి.లి యుసయోగకరములై యురీడు నను 

టకు సంజీతాములేదు. ,ఇంకో నొకొ-క్క... " 

(వాొసిదననీ 

శ "Ae . ౩ 

Ay oy) 

క. స్ లలల బావి 

యాశ్వాసమూ, నందలి కోన్ని కొన్ని వి కేవ 

మిల జూసెదను, 3 + ? 
~ 

త , శమోశ్యనముసందుః గవి సంస్కృ 
వ కాన్య 4) 

'తాద యష్ట భామలను సుజించియు? 

భీవంబులన? గుణించి 

యు, నస్తభౌవ న్హాయక , 

నాయికలను ఛుటించియ్లు అంధ్రభాషాఖేద 

ములను గసజీంచియు విప్తులముగ "వసి 

యున్నా యు, ఇందలి శ చ్దార్థ లతణాలధికార 

ససమాలిక గ్య దోవనీస మాలిక, భావ 

నీసమాలిక, కృగోంర రస సీసమాలిక, అప 

రస నీసమాలిక్క నాయక నిర యనీనమాలిక 
లనునట్టి "మౌాఖికలు కవియుక్క.. " యసా 

నూన్య సాహితి జ్ఞ జానమున్లు వెల్ల డి చేయు 

చున్న వి, నూతనముగా స్ నిమయ్గమును 

అభ్యసిరోచు వారికి పాఠము వేయుటకు ఏలుగ 

నుండుటకునై యివి నీసమాలికలుగ (వాయః 

బడినవి, ఇదివజుకు వడ్ భావలసియే వాడుక 

ఏనికి సంస్కాతము, ఆంధము కలిపి యప్వ 

క్ల అష్ట్రభామ లనియనెను. ఈ విభాగములో 

నప్పకని, తన 'కొలమునందు వాడుకలోనున్న 

యట్టి పీంందీ, బంగాళ, కన్నడము, .అర 

పము ము దలయిన అన్య చేశఫామలకు 

"'తావిచ్చినవాండు ENE కన్నడ వ్యాకర 

ణము వా)యునారు ట్లిప్ట శఛావలలోనుండి 

అబ(భమును తొలగించి దాని స్థానమందు 

| ,కోన్నడమును టంచుకొనవలయునేనీయు, అరం 

+వము నారు అరవమును ఉంచుకొనవలయు 
౧ > 
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ననియు అప్పకవి కొత్పర్యమళ కాయబోలున్లు, ? 

దాటకముల్లో "సయేభావ మవ రెవరికి నుప 

యేూగింపవలస్లినణి చూపుటకు" నప్పకవి నమూ? 

J వేదము వీ సియన్నో డు, 

. తపణ క నాదక కర్మ పీంనులక్ళున్లు 

భామాజన్నుల్లకను హ్రాకృతంబు 

శ్నీతీవె వైశ్య శూద దృ పృళృతి మధ్యమాథమ" 

జాతుల సెట్లను శర సని, 

“ ధీవర" లబ్ధ కాది-వినీచజాతుల 

"మానవులకు నెల్ల మగధభౌవ. 

మొగి బిశావానుర ముఖ్యుల కెల్ల బై 

ర్య 
(౯ 

౯ 
(ళ్ 

™ 

శా-ది-కానాను భా-పాద్వయంబు 

పతిత చండాల యవనాది పరమనీ-చ 

జ్ఞాతి నరుల కష్మభ్రంళ్క మా ల్టేరిర్నిగు 

సీనునారికి నాంధ్ర)ంబు. జెప్టవలయుం 

ావ్యనాటకముల నోవి కా! భుజంగ 1౧.౧౮౬. 

ఈ పద్యమునుగూర్చి కొంత ఆలోచిర్లిప 

గ్గ 

వలసి యున్నది, సంస్క బళ, నాటకేములలో 

భిన్న భిన్న పాత్రలకు భిన్న భిన్న భామలు 

వాడుచుండేదరు. రాజు మాటలాడు భావ 

యుకటి, రాణి మాటలాడునది 'మతీయొకటి, 

_ రాజు న్నేహితుండగు విదూవకుండు మాట 

లాడునది యుంకొకటి ! ౪ నియమములను 

అన్నసరిర్ణిచి యప్పకవి యో పద్యమును నా 

సెను, తెలుంగు వ్యాడగుటచే అందు “ఆం ధ్ర 

మొకటి యెక్కు_డుగాం గలి పెను. 

యిందలి నియమము లాం(ధ్ర కావ్యములకుం 

గాని, ఆంధ్ర నాటక ములకుగాని యెట్లు పనీకి 

“వచ్చును ! ? “శెలులసల్లో నాటకములు వా 

మ యుచు న్వాయకునకు సంస్కృతము, నాయి 
ళ్ 

కాని 

Ud 

ళ్ థి 

AA 

కకం  ఛొళ్యతమ్ము "వైఫ్యేనకు శారశ్లేని, 
1 కెల్లులప్లవానికి శొలుగు భావు, వాధుట పొసం 

;గునా ) పొసలదు, అప్పకవి కాలమునందు, 

| వీధినాటకములు తప్ప యాం(ధ్రమునందు 

;కావ్యములనం ధగు నాటకీములు లేను. వీధి 

| 'నాట్లకముల భావ గా)మ్యము. తెలుగులో 

నాటకములు వాయునప్పుడు వేటు వేటు 

జాతులకును, వేణు వేణు వృత్తు లవలంబించు 

వారికిని వమీభావష యుపసయోగింపవలయునో 

యది స్పష్టముగ వ్యోయక, సంస్కృత నాట 

కమునకుగాని, తెలుస నాటకములకుగాని 

ఉపయోగము లేని యీపద్యమును వ్రాయుట 

వింతగనున్న ది. 

నాటకాదులలోని భామలను గుణించి 

' స్పష్టమాగం జెప్పక పోయినను, ముచ్చాభనా 

పదములను, అన్య చేశభాపా పదములను జూళీ 

యమఘులను వలోయునప్పుడు కావ్యములలో 

నుష్టయోగింపవచ్చు నని యస్పకవి యో క్రిండి 
పద్యములలో. జెప్పి పెద్దన తిమ్మ నభూార్ధజి 

కవులపద్యముల నుదాహరించియున్నా డు... 

కం * ఉతలిమేచ్చ భాను శ్రు, లి 

"ర్వితేమగు నమన శోధ యూని దానిన్ 
f 

మలిరోపి విడువలహాడేదు ల 
లొ 

సతతము స్యవహోరహోని 'సంధిలుకత నన్, 
ఖా 

ళ్ 

క, "నీతంబని దేక్మీయము ల 

జాతీ యంబును వచించు సవీయమాన నిజ 

తారీల భాషాకృతులను 

ఖ్యాతిన శ్లచ్ళో్ళోక్త లాదిగా6 గస్మార్తురజా, 

[0-౧౬ గడం ళా 
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౧ దేశభాపూ ర్ థమేలు సంస్కృత గక J నుండు అనూరోత యు యో? హన శ్ఞాన్మున్యులనుండి 
ములవలెసే శే నాలుగు' పుఠుష్పార్థి ముల నిచ్చుననిీ 

) 
యాతీని , , లడ్య్యము 'రీయకుండః " చేసినది 

యూ కవివాసిన యో ్రిందిపక్యేము (౧౩ “ఇంక పెష్టలవగి (గంథమునర్గెదు శామం రాజ 

౧౬్బె; భావాభీ మానులు గమనీంపం దగినది; 

క| ఆయా "జేళము వారికి | 

సాయా దేశంబు భాను నమరిన 

ఛాయత పురుషార్థంబులం న 

చాయక సముహాట్సు బేవభాప యఫో బెన్, 

ఈకవికి శూ(ధదకనులయందు నసూయి 

యుండెను. ఈతని యభి(ప్రాయ (ప్రకారము 
గడ ed జి et 'బావ్మణులు తప్ప నితరులు పద్యములు 

వెప్పలసాడదు ! గె 
న! 

"లే; ఉపమగలిగిన శయ్యలనొప్పియున్న్న 
నంఘింభ వుని కావ్యంబు 

పాయసంప్రైన సంస్కార పక మైనం 

ఆ “గాసి మ్చుష్ట్ర ంబుహూవ్యంబు 5 *నియట్లు. 

> [0౧౧౨౯ 

 వొంం౦ంబు గాను 
గొల 

క] ధరణీసురుండు (ప్రళాంతుండు 

గురుభక్తుండు శుచియుగల్పకండు వూర్యకవీ 

క్యరవాక్స)యాగదక్తు(డు | ఇఖి 

గరుణా మతి యెవ్వండతండు కోవియనం ఇరంగుకా, 

(౧. ౧౪౭. 

“ఉపమగల్లిన శయ్యల్రనొప్పియున్న? యను 

పద్యము ముఖ్యమిగ్న వేసుచరి (త్ర కారుడేన 

రామ్మశాజ భూవణుని మనుసునందుంచికొని' 

వాసినట్లున్నది. +అప్పకవీయమువంటి లతణ 

గంథమునకు " వసుచరిత్రమూ, హరిశ్సం[ద 

నలోపా ఖ్యానములవంటి కావ్యరత్నే యులలో 

నుండి యస్తంఖ్యములై న లక్ష్యుములు దొరికి 

. యుండును. కోనియప్పకవి కీ భూ ద్రకవుల యెడ 
? 

*% 

స భూష్షణుని శాక్యీములన్గ్లేండి , ల్తమ్యయులు 

"లేకపోవుట *యొకగొప్ప వితయి.” ఇంతియ 

"కాదు "కవి మొదట కివిస్తుతొ "చేయనప్పుడు + 

"రావు రాజభూఫిషణుని స్తుతింపకపోయా నతని 

వు_స్తకమును తన్ని నాండన్న అయ్యల రాజు 

రామ భొద్రకవిని 1 స్ట 

“రామరాజ విభూనణ రక్న ఖ విత 

ఇవారువు _స్టకలాపొదిహోరి వాక్య 

గౌరవము వక్క. భంగుల గణన జేసి (౧-౨౭. 

అనుపదనవెలల్లో స్తుతించి రామశళాజభూ 

వణుని నగారవ పెజీచినాండ్తు. 3 

 నివుచి శ్రీ త్రీయమను కావ్యము "కృష్ణదేవ 

రాయలనే (వ్రాయయిడ లేదనియు, దానిని 

"పెద్దనయే వాసేసేనియుం "దన -భానమును 

అప్పకవి యీక్రింది గద్య పద్యములచేేం 
జూవీనాండువు " ఇ 

*. న, అది యెట్టనినం గనియె ననవలసివ 

బూకార్థ క్రియా పదైక వచనంబునందు' వర్ష 

ఖు శా శ్వాసమునందు నొక వక్యను 3౩౭) 

తసుచర్మిత్రము నందుండి” యీయయుడినది. శౌని "యది 

అప్పకవి స్వయముగ నుధ్దాహార్థించినదికా దు, కలక్షుణ 

భిలాసమువారు తెలియక 

బులు (వాసినారు, అవియును, వివరిం చెద ?”నని యుపో 

పాకము (ఖ్రాసీ లక్షణవిలాసము వారు పడ్డతప్పును దిద్ది 

యున్నా (డు, కాఫ్ర్రన నప్పకవి రామరాజభూవణుని ౪ 

కొన్ని యుదావారణం 

1 గరింథమునుండి లక్ష్యుము ' లీయలేదనియే “చెప్పవలసి 
a) ? 
యున దె, ద 7 

సలా + 
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ంం౬౦ ౧ 'అప్పక నీ . re [సం ౨, 
ల re a ౧ భో థి 
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లోపము చేసి క్రనెగగుయని, గ్రోమ్యపదముగా నటి (్రమాధ్గముల ae శప్టితోం గని" 
mt 

బాగనుశాస్గనేలు * యాచింఛిరిగాన ॥ ళ్ “నది fi పెళ్లీ వానినన్ని ఇని, దిద్దయన్నాండు. ం సాధ 

r 

సాధథము చేసికొని ' యారఫికవిళచిక్నా.. రణశేఖకులు ౩ ,నట్రువలు (వాయవణసిన వోట 

మహాంమ్స్ క కానీరానస నుటకుళా నెనని -వెప్పెం కొమ్ము (శోవడులును, కొమ్ము (ూావడులు 
Ca 

గి 

నవి యువ్వియనిన్, గ (ee గవ్రాయవలసిన చోట వట్రువనుడులును "వాయు 
wo వ ౧ ౧౧ 4 చుష్టిగుటగోని యప్పగవీ యివి న(టునలు, 

౧ కొం వనకొన్మకయంట! _నీన్యట! ని = ఇవి కొమ్ము(కారలు అని తెలుపుటకు “రెండు 
న (ఓ గ టె, బ్ | న జ ng క్ల మున గా ౦భిగ్వమున Mn వోంబంట! 10 నీసములను ఇచ్చినాండు. ద్ర శ్రీ సకు్క[తప్పుంను 

దనుంగానెనంట ! మటచిథటినయీ 1 య గం 
౯ gr సవరించినాండు, లోని “శుబ్రాంధ్ళ తగులు, 
వినంగూడునె యిట భంగి ధిప్పర్రీత్ర్” కోల్. ణి 

ఫీనికి లేఖన(క్రమము” అనుళీర్ణి క్రింద అచ్చ 
విపు చి త్లీయముసనందు. 
sna రూసముబను, హల్లుల రూపంబుబను, స్వన 

ఉం. వూని ముళుందు నాక్జంగ నూ 

బొమ్మ నె 'కొంచొ య్యాండ భా" ంతములీ గసణితములును విడివిడిగా _నాసిచగావీనాండు, (శ్ర 
చోననుమో దం బోవ ను “ కానీ లేఖకులకు అప్పకని(వాసిన అశ గమ) 

" A | ౧ వంగ్గానెం దన్నన శ గనిక్ళల యయాకారములు తెలియనందున -ఈయావము 
ళా తొ నః నిన స * సృగన్షలక్వేనిష్ట లె సమ "తాకొ)_క్క (పతిలో నొక్కొక్క. విధముగ 

నజగంబుల జాడ్య బే తనల్ ఇ ళో 
శ ః 6 గానలి కక్కు మైన్యవతిం నే నున్నవి, అప్పకవి మెట్టు వా సవా కనుగోను 

కౌంచన'ేశ్రము నా శ్రయిం వదక? టకు అప్పకమోసా(టి(ప్రతిగాని, తరుబాత( 

రెండవ యాశ్వాసమునందు, నతరముల | గ ్లీదినములకు (వ్రాయ(బడిన (ప్రతిగానిదొరక్ష 
యుచ్చారణను గుటిం'చియు, స్వరూ పమ్మున్లు వలెను, అప్పుడుగాని అప్పకవి యిచ్చిన 

౯ గజించియు, విపుల లివియిట్టిదియని తెలియరాదు. ఈ (ప్రకరణ 
దితీ యాళా్యసము 

బీ 
్వతీయ్లాళ్యాస ముగ (వాయంబణినది. వబునందు “రేస ఫల్గికార సంబంధమైన సీనమూలి 

లసదుచ్చారణకును, శోద్ద _లేఖనమునకును కలను, పట్టికలును మిక్కిలి పెద్దవి. కవి 

గావలసీననియమమ్యలింధు శ్రద్ధతో సీయంబ | లోకా శో ధనకును పర్మిోఃమమునకున్ను గొప్ప 
డినవి. ఆంధ్య లేఖకులు శ్రమ ముగా. జేయు సూచకములు. ఈతనికి బూర్వులై న తాల్చి 

అతా లం పాఠ చిన్నయ్య మొదలయిన వారు. శీఫ 
ఈపద్యమిప్పటి భాగతమునందు "నొదిభ పర్వతమ్మున( 

గానరాదు. పిల్లల మల్టీ పిన వీరభదంగచిత మైన “ళకంఠ అకార భ్లుల జాఖితాలిచ్చిసనను 'తాను ఇంకను 

ల్లోషరిణయము' ట్టన(బడు అావ్యమునందు. నాల్లవయా | శోధించి కా _తవిచేర్చితినని గవియిట్లు వెప్పు 

_శ్వాసమున నున్న ది, + a కొన్నాడు: ఆ కాల్ల 

° న శకం 0 లక్ 
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పీ. ఆదికసీరి soa నెల్లభోభుచి. 

కి నో టన స్యముఖ దీ గ్ల ములు మైన క నే J 

మచ్చులమి (దను హాల్గుయోందన 

గలుగు రేస ౪ 'కారముల్ము వచింతు 6 

దాళ్ళపొ'కాన్వగో దధినా గ్లభవళదీ 

ధతి "నీద లీరున్లుల చేశికుండు 

ముద 'లైనవారలు మును స్రర-చించిన 

యవియిల్ల 6 జూాలపాయనంగవలదు' 

వండియునొ క కొన్ని వెదకి లహార్చితి గని 

రాపులొమీలని ప ప్రస్తుతింప 

[Ort 

అప్పకవి శేఫ అశారములను గుజీంచి 

మిక్కలి పట్టుదలగల వాందు. యతీిస్థాన్గమం దుం 

గాని, (ప్రాసస్థాన నుందునగాని " మరిచి 

మొనను శేఫ అకారములకు మై త్రిచేయగూాడ 

దని యీతని యభిప్రాయము (౨.౨౨౯ 

౨౩౮. రేఫ అకారముల పట్టిక యేర్బజు చుట 

లో నస్పకవి 'యేమార్గమును అవలంనించనో 

స్పష్టము గ వ్రాయళేదు. కొని యొకానొగ 

"తెలుంగు శబ్దమందలి “రి అను అతురము శ్మేఫ 

నమూ అకారమాూ యని సంశయ మువ చ్నినప్పూడు 

అదిేఫమనిగాని జకారమని గొని నిశ్చయించు 

టకు నిచ్చిన లక్యుముల సలన్మమునము కొంత 

వజకు నూహీంప వచ్చును, 'తొన్ఫు (ప్రమాణ 

యుగరడీసికొనం దలంచుకొన్న గ్రంథములలో 

సంస్కృతపద ముణందలి శీఫముతోం (బాన 

యందుగాని, *యతియందుగాని మెటత్రిజెం 

దిన “రి అనుఅతరము శేఫణు అనీ మొదట 
“జీవముల నే రు క్రొ నెను, మిగిలిన వానిని 

అ'కారముల వీడి, సంస్కృతే పదాంతర్గత మైన 
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కల్యా కారముతే న్న డును (కానక ధించిన) 
గ ఏళ ములలో మైత్రిబెందనివన్నియె అకార 

'"యులనెను. ఒకప్పుడు శేసముఖోన్సు, చట 
'యొకష్పుద్గు అకోరముల్" స (పై పేని చెక్పీశరీతిని 
విడదీసిన "కేస, అకారముపితోనని్ యర్థము) 
మై |తీగతెందిన వానికి నుళ్గుయర్యోపము 

లున్న వనెను. [ఇట్లు నేఫ + అకార "నిర్ణయము, 
చేసి మరల రేఫ అకారములక్య 'బూర్వకై'వ్రలు 

మై(త్రియొప్ప లేదని చెప్పుట. అన్యోన్యాశ్రయ 

హత్యా భాసముకాదా? అదియట్లు౦ జె. 

ఈరెండు వర్ల ములకును పూర ముక ప్పుడు 

భీన్నోచ్చారణ_ *య్గుండినను లేక పోయినను 

అప్పకవికాలమునాట్టిశే యది లోపించీ యీ 

చెంగు నర్గ ములకును ఒక్కు,టియే యుచ్చా 

రణయుండెననుట స్పష్టము. అప్పకవి , వీనిని 

విభజించుటకు న్లింతకష్టపడుటయే యిందుకు 
సావ్యీము. సమానోచ్వారణగల యాయతర 

ములకు మై(త్రియుండవచ్చును. అనంగా (పాస 

స్థల్వములలో నిడి శేఫమనిగాని, ఇది అకార 

మనిగాని అలోచింప నక్కరలేదని ౫ కవిజనా(శ్ర' 

యాది (గ్రంథ కారుల యభి(పాయ _ మైనందున 

దానిని ఖండించుటకు అప్పకవి యింతీసరి(శ్ల్షమ 

+ 

+ శేయవలసివచ్చినది | 

అక్షర స్వరూపనిర్ల య'మైన తరువాత 

వీయాశ్యాసమందు నాగమాదుల ననుసరించి, 

అమర బీజములు, వాని లింగములు వాని 

+ బూజచేయు విధము “మొదలయిన విషయ " 

నులు చెప్పంబడినచి. చివర సారస్వకౌవధథ 
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ములని + ెగ్గగ్భ్రునేో(డు మందులు చెప్పుడి. 

నవి. ఇందులో నొక్షోమందు హీన, “ సీ క్షోలు 

నుటింళ్ళు చెండ్లేవన్గుందు తినిన గడియకు" 

పద్యకేతక్వు నడువు సోమర్ల ర్థ్యను * "కలు 

గును, మహూ(డవమందు తినిన వాని నాలు 

“క్ల్షను గాపురరిమీండు 

(ఈ౨౯-౩ద్సీ ee 0 ం 

" మూండవ యాశ్వాసము యలి(ప్రాసలకు 
సంబరీధించినది. _ఈ(ప్రకరణమునందును అప్ప 

' కవి పూర్వ లత్యుము 

లను ఎక్కువగ. బరిశో 

ధించి, నూర్వలతుణ వే_త్తల్క్షంమై నెక్కుడు 

పనిచేసి యున్నాడు. శీన్నుక్రవి పదియతులు 

ఇెన్నినాండ్రు. "అనం తొమాత్యుం 

చెప్పెను. అటుమోంద గొందటు కన్రీలు 

యతుల నిరువదియేడు విభాశములుగ జేసిరి, 

అప్పకవి నలు బదియొకటి విధములైన యేతు 

నీను చెప్పెను (తా! ఇట్లు యత్శులసంఖ్య రి 

గీన దనంగా( (గొ _త్రయతులు తెచ్చి పెట్టంబడ్డిన్థ 

వనికాదు. "పూర్వకవులచేం జేయంబడిన పెద్ద 

_ విభాగమేలలోం బరకవు లింకను సూత్ముము 

లైన పోబేధములును కనిపెట్టిరని యర్థమ్ము 

సంస్కృత సాహిత్య వా ఒషియమునందు ని ఫ్లు 

యలంకారములసంఖ్య దినదిన (ప్రవర్గమాన 

మైనది, అప్పకవివేం జప్పంబడిన ఈం యత్రం 

లలో స్వరయ్టుతులు ౭, వ్యంజనయ తులు గి; 

" ఉభయయతుఖు ౧౨ (పాసయతి ౧. అప్ప 

తృతీయా శ్వాసము 

ఆకోవి చెప్పిన్య ప్రాసలు పదునేడు విధంబులు, " 
వ్ 

తి భ్ + భి 

నలువ శోలుని* 

డిరువది | 

నాల్యగవయాశ్వాన, స్ వీ సందు * భందంటుల 

కస మలు వికీరువంబడినవ్, చిత్ బథగర్భ 

6 ' క్లీవిత్వ మును గుటతీం౦ 

చతుస్గా గ స్టేసమ చియు: గొంతీయిందుం 

$ జెప్పంబడి యున్నే ది. పద్యముల నల్లు నారీఖాగ 

మును చక్కు(గనల్ఫీంచుచుందురు, ఈ యము 

శ్వాసమునందు గద్యమును గుణీంచి యగ 

ఇిశేషముకలదు, అప్పకవి యిందు రెండువిథి 

ములయిన గద్యములను (వచనములను (వాసి 

యున్నాండు. ఒకటి సాభారణమైనగద్య: మన 

గ్భంఖాద్రులలో నాడంబడునది,  ెండవడి 

వ్యవహార భావలో (వోయంబడీన గద్య. గప్ 

మొదట గద్యలవీణ మోా(క్రింది విధముగ ణవ్పీ 
యా యుదాహరణ మిచ్చియున్నా6డువ- 

ఈ, 

“మ, భర సొహీఠ్యము గద్యపద్యుము లనం " 

బాండు శీదంబు సే 

పరల స్రద్యుమునందు( ఇద నీయగు 

Ae._9 

ల్యావింపలగా "లేను వా 

ళా క్ట రణం బై విలసీల్లంగా నుడున నొ 

ల , స్వం గావ్యు "జిం లేనయుకా 

నరుతేం డీ మటిడీని'కీ వదన నా 

. సుంబయ్యి నాంధ్రీంబునజ!? 

° ° గశ్యమ్ము 

శ్రీవిలాష్టిసీ వథ్షోతవా ద్వోయగిరి దుర్దస రగ్వాక్యత, 
పద్మజాండా నీక భరణ దతదతు బామాలృధాతీ పథ 

విశాలెనేత్ళ ప్రముఖ నిఖిల బర్షర్వ శ్రి ఛ్రన్తూయ మోన 

శుభ శీల ¥ అ గ్. ఖ నై జ 

వాసభరత్నా భ్యవారిజనా భా నా గారిస్యందన్కవంద 

గోపనందన, కరుణాలవాల, కొంచన'ణేల భుజ'గీయ్యదళ 

యన ఆ ర్తరతుఇపర్ధాయణ, గో నింద్మ న్లాకుంద బబు సీ 

నను స్టే నమ స్షే. 
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ము థ్యాంటోళు *న్యుండున్లు సక లసద్దుఖ , బేంపన్నుందు) న 

RE rrr" శక $ ఈ 4 4 ఓ 9 స్న్గుచు Rize జాలు 

శ సె ఏనుతించు ఎనంబులరు, en = 

నిట బున స గద్యరూభంలు గా "నాది 

REE 

బం౦గణంబునంగల వేల్పు 41౪8 ES నిళ్ళయంబని వస పశ్చి 

ద్వచనంబుళు (ప్రచుగంబు ల వెలయు ముండు. 1 

దక లెండన విధమైన గద్యము (వ్రాలు 

టకుం బూర్య మొక పద్యము (వాని 'తేట 
'తెల్లుతో నాసెదనని జెప్పెను. అపద్యమును 

ఆగద్యమును ఈక్రింద నుదాహరించుచు 
న్నాము, 

ణే గ. సృళ్యయములాఖు. నీచప్వు పద్యములను 

దేలిసికొన సంఠిచారికి నలసి గామి 
వయిననన్నీ ౦8 కం గ (వ్యాయవలసి6 

జెసపయమాటలం గడుకేట కల్లా, 

[౧౩౫౪ 

టీ నృ గ్లసంఖ్యా(ప్రత్యయ మనగాను ఇన్నవ 
'ఛందమునందు యెన్ని సనువృ గ్రములుఫుట్టి 

సవి అని అడీగిశేను సరిజె'ప్పెజెవిధము, బారు 
యెన్నవఛందమున కడిగిలేను అన్ని గ్గరు 
నులు అడ్గవరుస గాను (వాసి నాట్నికీందను 

టబకటిముదలుగాను యినుమడించుచు లెక్క. 
లు వరుసవెంబడిన్ని కడకువ్వెకలాను (వ్రాసి 

వ్ర 

తుద లెక్కలు యిన్యుముజించితేన్గు యెన్నీ 

* 

న! 

ఆయెను అన్ని సమవ్భ_త్తములు ఉఛందము " 
జు స పః నందు బుట్టినవి అని ఛెప్పెటిది, [(౧౩్మో, 

+ ఇది ప్రొద్యలొధిక పుస్తక భాంటా గారి మునందలి 
౧౩8౨ అన్న గుర్తుల. (గ్రంథళునుండో _ మున్నది 

యున్న ట్టు ఎట్ట వాయయడినది, ఇటీవల అప్పకవీ 

యను అచ్చుశేస్లివారు పె వళ్ణనయుకు సలకుణయుగ 

| వీల్లుశ్ణేదు, ' 

' సనొక్కనిధముగ . ,నురెడుషిణ నికళవచస్ర 

॥] 

జ 

వైప్పీచారు, 

Ae.3 

' ఈరెరిడవ ఏథో మైన నము 'శ్లేఖకప్రమా 

| దమన, నిట్లు వ్రాయబడిన నెళ్లోనుటకు 

పంయుకనంధా నట్టి ట్ఘ్తున్నియు 
గ 

నులన్ని యీ _సలవణవసెగ , 'న్తురుటియు 
' నొక్క ప్రతిలోనే కానవృప్పెచ్చున్న ది. ఎ లేఖిక 

స్ మాద మైన సన్ని నఛసముల యదు నొక్క 

నోవమే శాన్వొవీంప వలయును" గదా, అట్టు 

'కోనువీంపదు కానున నివి (బ్రైమాదజనిళ్ళము 

శాదనియు, బుద్ధిపూర్వక మేయనియుం దో 

చున్నది, 

అయిదపయా శ్యాసముసందు సంధివివయ 

మోయ బడీన డి కవి చతుర్ధాశ్వాసముతో 

ఛందో. విషయమును 

పూ శ్రిచేసి పంచనూ 
శ్యాసమునుండి వ్యాకరణ విషయమును 

పొంరంభించి నాయి. ఇందుం గళలు దృత 

ణి 

ఆ 9 

పంచమాశ్యానమో 

డిద్దియీ యచ్చు వేసినారు, కావున ఈవచనముయొ క... 

మూలన్వరూపవము చ్యూడవలయునన్న మిక్కిలి పురా 

తథయురై న లిఖిత (సతులు తాటాకు గ్రంథములు 

చూడవలయును. తొటాకు ప్రతుల నన్నిరిటిలోనూ ఈ 

టీకలన్ని యు (గామ్యభొసులో నే (వ్లాయయిడినట్టు " 
ఠి 

"ర్ల ౪ «ny 1 6 శ Bott nn జ . క" ననచ్చు చున్నది, ఆంధ్యసాహిత్యపరిహత్తున్లారి సంగ 

వో మందలి తాటాకు గంథముక టియు మ-రా శ్రీ 

గిడుగు రామమూా _ర్రీ-గారియుద్ద * నున్నది ముక టియు 

జా విలినీ, దానిలో టీకిఅనయబడీన వచనముల న్పి యు 

(గ్రాన్యుములుగన్ము ఇతర వచనములు సలతుణములు గను 

నున్నవి. శామింకను వెక్కుప్రతులను జూచితి మనియు 

సన్ని టిలో నిట్లయున్న దనియు శ్రీ రామమూర్తిగారు = 
* 

ల 
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a Cg ళ్ ౨ కొ ల్ 

ల అ ప్పతవి, 

శ * a ళ్ 

‘rf 
f 

(సం ౨ 

ళ్ 
ళ్ 

ft a 
ft. Fh 

హకృశికముల నల్ల "యియబడ్తీన 

౧పద్యములు పోద్యార్థులకు నంత్రయ్ల ౩ నుపక్మూగ 

కరమ్లులి 
€e జా 

అ య ce 

-నంస్క్ఫేత్సముభేరదు “శకరధ్యాదో గణము 

నకు బరమ్ాపము' , చెప్పంబడినది., లది దియే | 

తెల్నుగులోన్లి* నంధికి మూలమని యుప్పుకవి, 

యొక్క... యభిప్రాయమ్ముగ గాస్గవచ్చు చున్న ది. 

ఆతండ్ట్లు “వాస్తియున్నా6డు: - 

కణ అరయ శకంధ్యాదిషు కే? . 

పరరూపము వాచ్యమనుచు6 (బ్ర క్రియలో నక్ష 
వరరుచివా కము కలిమిని 

పరరూప మె వికృతిం గానంబడుస్వరసంధిక, 

శ [౫4 3౮ 

ఇతేర వ్యాకరణముల _ ముతీమున (పథమ 

పురుేకార బలధి-వై వై కల్పిళేమైనను, అంధ) 
శబ్బచీం తామీణిలోని * నిత్యమ ను త్తు పుణీవ, 

కి క్రీయాస్పిత్తః” అను సూత్షమునుబట్టి, (పథమ 

నుధ్యమపురువముల యికారమునకుం సీడ 
సంధి నిత్యమనిచెప్పుచు నష్ట్రకవి (శ్రీనాథుని 

'యంతటి (పామాణికకవినిగూడ నిట్లు ఆృళక్లే 
వించ్చి యున్నా6డు;- 

క. విరేచిఉచెను [కీనాధుండు * అ 

అ ద్ధరణినిశ్చృం-గార చెవథంబున6 “భార్పుం 

డిరయొండొరు'నని కొనక 

పరపురుప[కియలీ6 (బీకృత్తి భావము కల బే, 

REY, 

* బలఖీద్వహ్ని పలేత రాజవరుణుల్ 

_ పర్యుతు ఎకత్వంబు స్తం 

ధిల౧సార్చుండిరి యఘొండొరుం గదిని య 

ర్థిం ద్ర దేశంబు న 
a 

a 

. సంధిపరిశ్లేదమునం దీ నాంధిశబ్దచింకా * ' 

' మణిలో నప్పశబి ఫాశొనుసారము (నమో 

. తోహల్యథర్వణాహర్యం మతాొత్” అను 

| నూత్రముక్లల్దు. కాని అహోబలుని పాఠము 

; నందును ఇటీవల అచ్చుపడిన 'చాలసరస్వతుల 

" పాత్తమునందును ఈపాఠము కానరాదు, 

తంధిశబ్ల చింతామణియందు “సర్వ తా 

జల్ కార్యంజ్లేయం యస్య(ద్రుత (ప్రకృతి 

శేభ్యి అనియొక సూ(త్రముకలదు. 'దృతము 

నకు( బరముగవచ్చిన యకారమునకు నంత 

టను అచ్చువలె గార్యమని యమెటు(గునది” 

అని +దీనికి నర్థము, దీనిని పట్టి చూడంగా 

సీసూ(త్రకారుని మతమున తెలుంగు మాట 

లకు మొదట య కారమున్న దనియు; అవి ద ఫక్ 

“పికృృతికములకు _బరముగా వచ్చినప్పుడు 
సంధికర్మలో దానిని అచ్చుగ (అనయా “యో 
వచ్చిన గయ వచ్చిన *ఇి గ ఇత్యాది) 
నెంచవలయునని స్పష్టముగం జేలుచున్న ది. 
కోనీ అూమత మప్పకవికి నిష్టములేనందున 

నా త౭డీ* సూ(త్రమునిట్లు ని గించి 

యున్నా (డు: య 

ఊఉ, ఆరయ వే కృతో కలం బ 
* దాదులయండు యకారముండ చా 

త 
o 

ఇ 

తీరునయబల్బు_ (పాత గణు 

తింపంగనచ్చగు థాని దాపలకా " 

న్న్న నో కమృణాళ నాళేలతి కా 
.* నవ్యప్ర ణాళీ మిళొ 

ల్లీలీనాలాప కథాసుథాను భ్లవలీ 

లాలోల వేతస్కు లై, 
ఈ, 

° (స్టేపషాధము, 53.౭6 
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a గె 
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> చై ౫ 
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ఇ నీరజునోభ నా తమల గ 
ర 

, నిల్చిన నభ్చట శా సంధి వె 3 

. న్నారు నితండు వైద్యవళు 

భాధిపు సప డగిం చె నేంధనక, [న శో, 3 

"(కొ ల, 

] 
4) 

3 

అ ప్పయ్య దీ క్రితులు? ఫు! 

'వేలూరుజిల్లా ఆరణినగరమునకు సమిపము 

నందున్న అడయపా శెమను అ(గ్రహారమునంద్ను 

జన్మించిరి. విశ్వజిద్యాగ మొనర్చి జగద్వి 

ఖాత పాండిత్య మును వహించిన రంగ రాజ 

మఖ ఏరితండి. ఏరికి (శ్రీకంళనుత _ (ప్రతిష్టా 

పనాచార్యు(డు, చతురధిక శత(పబంధ 

నిర్మాత, మహ్మో(వ్రత యాజి అను బిశుదములు 

గలవు. ఏరికే అప్పాదీవీతులనియుీ అప్పయ 

. దీశ్లీతులనియు,? అప్పయ్య దీతీతులనియు;' 

1. శ్లో, విద్వద్దురోర్విహిత విశ్వ జిదథ్యరస్య 

శ్రీసర్వతో ముఖ మహా[వళ3రా జినూనో 

శ్రీరంగరాజమఖి న క్రిత చన మాళి | 

ర_న్హ్యప్పదీ &ీత ఇతి పథిక _స్తనూజః॥ _ 

నీద్ధాంత లేక సంగ్రహ 

లై శ్లో మునిర _స్రీభర ద్వాజః ఖ్యాత్ ద్ర నీ భువ నేహ్వపీ 

అన్నెర్య స్యజహౌ రామో ఒప్యగణ్యభరణ శ్రమం" 

త స్యాన్వయేమవా క్యాసీక్టి రోద ఇవచంద్రమాః 

డీ ంఠచరకాస క క్ట శ్రీ) మానప్పయదీ తీ తః] 

గం గావతరో, గో స్తే శ్లో. కిర్భా 3౯ 

౬] 

తి, అప్పయ్య "దీక్ష తే తెన్దా 

న శేవవిద్య్యా గుయానవాంవంట్లే 

యత ఎలి బోధాబోళా 

విద్ధ్యదవిద్వ ద్విభాజకోష్యాధీ 

4) 

" 

గ 

ఛస్టంథములంద్ర | వ్రాసియున్నార్టు.. చీరుడావిడ 

బ్యావ్మాణులు.. వీరిచరిత్రమును, "శివానంద 

,ఈాగియను 'యతివరుండు (గ్రాస్టియున్న్యాండు. 

అందు ఏరు కలితర్ష ంబులు “రోజల { శ్రీం శ్ర, 
గా ౧ 

౧౫౫క్పిస్లరియగు ప్ర ప్రమాది (చ్ర శేంశత్సేరము 

| 

౧౧౬? 

నందు క్రభ్యామానబహయ్ (ప్రతిప త్తిఖొిమందు , 

ఉత్సరాభా(ద్వనకుత్రీమ్నున కస్యాఖగ్న మందు 

జన్మించినటులు [వాయంబడి యున్న డి? 

అప్పయ్య దీకీతులవారు_ సామ వేదులు 

భారద్వాజ గో(త్రులు, 

ప్ర్రు వేలూరు పురమున కధిశ్వరుండగు 

చిన్న బొమ్మ రాజుచేత హేమాభి పే.కము 

"మొదలగు స త్మ్యారములనందుచు ఆతని 

సమిీపమునం బే "కనజీవిత సమయమును వెళ్ళ 

పూచ్చినటులు అకాలపుపండికులొనర్చిన (గం 

థములవలన 'తెల్షియవచ్చుచున్న ది. * ఈచిన్న 

బామ్మ్ భూపాలుడు విజయనగరా ధీళుం 

డగు సదాళివరాయునకును పెనుగొండాధీళుం 
డ్లునుకర్గాటరాజునగు శ్రీరం గమహో రాయునకు 

సామంతుడు. ఇతని పార్భనమువలన సచా _ 

శిపర్గూాయులు (శ్రీరంగ మహారాయలు ఇచ్చిన ' 

సాన శాసనములు వేలూరు జ్యరఖ౧డేళ్ళ రా 

లయమునందున్న శిలయందు చె కం బడీ 

యున్నవి, అయ్యివి శాక, ౧ర౮౮, ౧౪౯౭ 

9 

ఇ ఓ. హేమాధ్గిపేకసమయే పరితోనివళ్ణ 

సౌవర్ణ సంపా తీమిసా ద్చిన బొమ్మభూపః 
అప్పయ్యదీ కీక్రమకో రనవద్యవి ద్యా 

క ల్ప్మదుమ'సర్టికురు లే కనవాలవాల్యం, 
శ 

త్స 

త్న 



| 
అప్పయ్య డీ శీ కులు ల ౧౧౬.౬ . [గం ౨ 

క శ శాత. శ్ర న్ని రి మ్ లా 4 “ మా i 

లందు చెళ్ళు బడిఫటీ', గాన్టేనీ జాతశమునం! ఫొందజు' చెప్పునది? శమాణవిరహితమ్లు. = 

బుదాహలిరషోగబడిన* సమయమును. మనము 

విశ్వ్ఫింపచిచ్చును. * భ్ | re? 
ళా r 

న పన్గగొండ పూరాధి పలియు తిరు 1] 

మలరాయఃిని పుక్రుండునగు వేంకట 'జీ్చని 

. సమోాతమున నుండి అతని యనుజ జ్ఞ ఛ్లేత్త కవల _ 

యానందవవీను* శే గం 

థముసొనశ్చిను. * విదప శౌ. క, ౧౫౮ 

సరియుగు అత్షయ సంవత్సరమునందు శేవు 

లకును వై వ్యవులకునుగల వివాదమును తీర్చు 

టకు పాండ్య దేశాధి పతియగు తికుములనాయ 

కుని ప్రార్థనముచేత వముధ్గురకు పోయిరి. 

వై యాోకరణ  శిరోమణియుడు “క్రీ భట్టోజీ 

దీథ్నీతుండు అప్పయ్య పీషితులవారి సమా 

పమున్లందు ,వేడాంతశా(స్త్రము నభ్యసిం చెను, 

ఈయంశము భ్లట్టోజీదీమీతుం (డొనర్భిన తంత 

సిద్దాన్త పీపికవలన తెలియ వచ్చుచున్నది. 

అప్పలయ్య దీవీ తేరద్రా 

ం నశేషవిద్యా గురూనపహాంపించే 

యత్కతి బోధాబోథా 

- విద్యదివిద్యద్విభాజకేషాధీ, 

శ్రీ అప్పయ్య దీటీతులవారు శైవమత 

మును లోకమునందు వ్యాపింపం జేయుటకు 

త పేరుగల ల కార 

నె బాల్యపయత్నించిన వారిలో (ప్రధానులు, 

ఫఏర్రిని కృష్ణ చేవరాయలకు సమశాలీనులనుగా 

1. Vide pp. 69-75 vol. South Indian Inscriptions 
by Dr. . Bultzsch. గా 

2. అముగకువలయానంద మకళోదప్పదీకీతః, 

నియో గ్లాబ్వేంకటవ తేర్ని రుపాధికృపానిధేః 

ల్ కవలయానం బే, 

భా 

| శైవమస్రో త్కర్షన్న “లోక్ మున౦దు 

. వ్యాపింపం శ్లీయుప్కు ఆఇవతరించి (గంథముల 

నొనర్చిరి. , “కావున త ద్భాష్య(గంథమగు 

౧ నీలకంఠ భాన్యమునకు' శీివార్క మణిదీపిక 

యను చేరుతో విపులమగు వ్యాఖ్యానము 

నొనర్పిరి. అయినను (శీమచ్చంక రాచార్యమ 

తాను సారియగు భామతియను (గంథమునకు 

సరినుళ్ ము అను'వేరుతో వ్యాఖ్యాన్యగంథము 

నొనర్చి యున్నవారు. పూర్వోత్తర మో 

మాంసలందును వ్యాకరణమ౦దును 

అలంకాగ శౌ (న్ర్రమునందును వీరికిగల పాండి 

త్యము సరతోముఖ మై సమశకాలికులను 

విస్మయా ధీనులనుగ నొనర్చుచుండెను. అప్ప 
లొ 

గ్ 

య్య దీవీతులవారిని తా తాచార్యుల వారిని 

సమ కాలికులను గాచేర్చి మునయాంథగ చేశము 

నంద నేకకథలు వ్యాపించి యున్నవి. వానికి 

తేగిన ఆధారములు లభించనందున నిందుడా 

హారింహలేదు. అప్పయ్య దీత్షీతుల వారికి 
పుతులుకొందజు గలరుగాని వారినామము 

లును గాని సాండిత్యమునుగాని తెలిసికొను 

టకుతగిన యూభారవఏలభిర చలే దు. అప్పయ్య 

= దీచీతులవారు పాండిత్యము చేతన్ను సదా 

చారపరాయణత్వీము చేతను వన్న కెక్కి. 

సడుకాలీనులగ్గు పండితో “శృములకు నాయక 

మణియయి ప్రకాశించుటయే శాక దేశ 

యా।త్రచేసి వారాణసిమున్నగు.పుణ్య తే (త్రము 

లకుం బోయి తన్నపాండిత్య మసి వ్యాపీంపం 
Ca) 

౧ ణ Aes. ణి 
ళా థి 



౫ గే 
EE 

1 

సం, _౨. ఇ) పం యథి వా 3 
*=౫] వ; నీ స్ప్వయ్య దీ మీ "త్రిల్లు + ౧౧ 

2 | Nae 3 3, శ ష్ 

F వా వాడండి జేసిన మహామ్లవాషడు] ఈయగేశము, శ్రీదీన్సి 1౧ ౧౧ లఘువివరణము ” ౨. 
న , త న్న 

తులవారి సోదరుని పౌత్రుండగి సీలకంఠట్టీక్ని | గ గన్ని , సరిక్యిప్రవరళ్ళ య కా 
గా ౧9" 

తులొనర్చిన గంగోవత రణ కావ్యము వలన) 
చ 

అప్పయ్య దీశ్నీతుల వారు ౭_౨-నంవత్స 

రములు జీవించిరి. చివటకు చిదంబరమునచేదు 

నిర్యాణము నందినటులు విద్వాంను లొకళ్లోక 

మును పరంపరగా. జెప్పుచున్నారు, ఇ 

శో "కా-లీనశంభఛుః కిలతావతావీ 

కలాళ్చతు ష్ట్ర ష్టిమి తాః (పణిన్యే 

ద్వాస_ఫ్రతీం పాప్య'సమాః 

వబంథాకళతంవ్యధా దసష్ప్రయ డీజీ తేంద్రః 

శివలీలార్గ వః, ౧-౯ 

-చిదంబరమిదం సరం (ప్రథికమేవ పుణ్యస్థలం 

సు తాళ్చవినరోజ్యలా స్సుకృఠతయక్చ'కాళ్చిత్కా తాః . 

వం్లూంసిమమ'స్త శ్రే రుపర్నినైవభో ౫స్స  హోదకించి 

వహమర్థయే శివపదందిదృ కే పరం, 

వీరొనర్చిన గ్రంథనాన్గుములు 

౧ పరిమళము 

(ట్రవ్మానూ త్ర వ్యాఖ్యానము) + 

జె దై ఏతదీపిక ' ష్ 

సిద్దాంత లేశుసంగ్రనా 

st తా 

మభ్యతం శ ముఖి మర్దనము ౫ 

మధ్వమతే విథ్యంసనము ఇ ౫ 

. న్యాయరక మణి ౫ 
గి 

శివోత్క్యర్ధా పతిపాదక్షములు + 

గ యయ లు 6 

౭? సగుణ నిష్ట | 

రా శిఖర్శిణీమాల 

జా శివకేళ్ల్వవి"వేకయు ౮ 

బ్రుహ్మూతర్మ్ల సవన - ౧౦ 

స 

గ 

9] 

౧ 

అదితి శవరర్న వ్యాఖ్య న్న 
శివా ద్వైత పినిర్ణురుమే? 

శివధ్యానపదతి ౧ " 
ధ్యా ణి x) + 

పంచరత్న వ్యాఖ్య ఇ" ॥ 

ఆత్ష్మార్పణఘు ం ? ౬ 

మానసోల్లా'సము స 

శకి ఛ్లమృుత్రము 

ఆనం౦దలనొర శా 

చంద్రిక 

'వకుహిమకలాస్తుతి 

తిక ర కొన్యాఖ్య 

అరుణ్యావ లేశ్వర స్తుతి 
వి 9 జ్య ~ 

అఫితకుచాంభా స్తవము 

చ ౦ద్రకలా స్తవము 3 

శివార్మమణిదీ పిక ఇ 

శివార్చనచంద్రిక ( 

శివపూజావిధి కె 

నయమసేోమాల 

నయమణిమూలా వ్యాఖ్య 

నయమ యూఖుమాల ఇ 

నయమయూఖమాలావ్యాఖ్య ఇ 

యాదవాభ్యుదయ వ్యాఖ్య 

పొదు కెసవా స్రవ్యాఖ్య 

సరదరాజ_స్రవము- 

న్యాయశాస్త్ర ములో 

న్యాయరత్న మాల 

న్యాయరళ్న మాలావ్యాఖ్య_ 

పూర్వమివమాంసలో 
లై 

నక్ష తృచాదావలి ~ 
న్నా 

శ్రి 

~ ఇ 
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© సం లీల 

య ళా 
డ్ 

ట్ ర _ a 
శ 

కల్లి చిధిరసోయనము , 

a 

ar . ” e 
"వ్యాకరణము ॥ ॥ 4 క 

రర్ణా నత త్తృవా దోనలి ee 
ళ్ శ 

a x తట శ్లాగమురో 

“రర .కోవల యానందము 

కేళోచి త్ర తమోవూంస 

శల వృళత్సవార్శికొము నగ" 

నస త్రము 

€ € 

ళా 

లాల్ 

౪౮ నరామాయణ సార సం 

xo భసశ్టీవాదావలి 

“౫౧ ప్రాకృతమణి దీపిక 

మాకు తెలియవచ్చి నంతవణకు చేరుల 

నిచ్చియున్నాము. (గంథములు దాదాపుం౧౦రో 

అని పలువురు పలుకుచున్నాష్న _ [క. మా. 

ప్రృతిర్లథుండ్వు ౧. బుగేషదము 

నందలి వలీ సూ _క్షమును (౧౦. 

రచించినబువి.  (అితేశేయ రూ హో ౧ ము. 

౨ (ఘూ వం.) ఇష్యూకు కులోత్సన్ను ం 
"డైన కీలాశ్వారాజునకు. నామాంతరము 

॥ (ఫొరం వన, అ, ౨౦౪) 
3. (చం, వం) యయాతి పుత్రుడైన 

పురురాజు వంశజుండగు అంతిభారుని ముగ్గురు 

ప త్రుపలోం జిన్న నా. డు. పుత్రుడు 

కణ్య (డు, r 

ళ్ 

ళా 

nr 

అప్సరసలు: స్వర్గమందలి" భోగ 

స్రీలు. నాట్యకర్మ పీరివృ త్తి, 

_అమందు పీరు ముఖ్యముగ బం(డెండు , 

.గురని చెప్పంబడినది; ఊర్యళి, మేనక, రంభా 
ఖా 

అగ్ని పురా 

n భో ఖ్ 

౧§3) “7 

జిం 

| పర్నీవధూడ, తిలోత్తమ “ఛానువలి, అబల; 

౧ "(రమ్ము (గతిఖేదాధ్యా యము). మహిభారము 

నందు వేబుజాబితొ యాయంబడినది ; అలం 

న బువ్ము మిశ్రశేశి, .విద్యుత్చర, తిలో_త్రమ, 

అక్టణ, రశ్నీత, రంభ, మనోరమ, శేళిని; 

సుబావు, సురత, సురస, సుప్రియ, అతి 

నావు (మహా, ఆది). వీరందజును చేవ 

దానవుల వలెనే కశ్యష( ప్రజాపతి సంతతివా 

రనియు జెప్పంబడినది. అప్పరసలు పదునా 

లుగు కులముల వాం(డనియు, అందునొకొటి 

బ్రహ్మా బేవుని మనస్సు నుండియు, రెండవది 

'వేదములనుండియు, ,మూండవది అగ్నినుం 

డియు, నాల్లవది గాలినుండియు, అయిదవది 

అవుతే ము నుండియు, ఆజణ్లివది జలముమం 

డియు, ఏడవది సూర్యకిరణముల నుండియు, 

ఎనిమిదవది చొందకిరణముల నుండియు, 

త్లూమ్మిదవది మేరువునుండియు,పదవది 'వెంయు 

పునుండ్లీయు, _పదునొకండవది మృత్యువు 

నుండియు, పం(డెండవది మన్మథుని నుండియు, 

దతప్రజాపతి కూతులయిన ముని, అరిష్థయను 
“nn 

వారికి 

ళా 

గంధర్వూలవేలన్ల "రెండు కులములు 

'పుషైను అనికాదంబరిలో (జెప్ప (బడియున్న ది. 

( ౧ (ొచస్పళ్యము) 
- అప్పర్షో. యుగము: భారత వక్షి 

యతీర్షమః, 
థ్ 

అవ్నానా హెబుభ్లాకసలా. 

ఘోజీ 

ళా శ 

(నాగ పూర్చునాగ సప్రూరురాజు. ప్వౌరిడవర"ె 
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* రాజునకు చేంకాళయగు, వీనత్రస్తి [డ్రి కలడు 

అతనికి చేనాదురంధకః డన్ . బిథుదోను, ' 

చాందా, ఛ త్రీస్గడ (ప్రాంతములి జాగీర్గును; 

ఉండెను. ఆతని కుమూరుండె , అప్పాసా | 

సాబు. ఇతనికి ముధోజియన్న చేరుండెను. 

కాని వ్యవహారమందు మాత్రము అప్వాసా 

హాబన్న జేరే కలదు. ఇతండు వాంచాలో. 

బుట్టి కొన్ని సంవత్సరముల వజుకు నచ్చటనే 

పెరిగినట్టు కానవచ్చు చున్నది. ౧౮౧౧లో 

సీతనితం(డి చనిపోంగా నితనికి సేనాదురంధ 

రత్వముక జూగీరును (ప్రా పించను. రెండవ 

రఘోజి ౧౮౧౬లో మరణము “నొందెను. 

ఆతని కుమారుడే న పర్ సోజీ రాజయ్యను. 

కాని యాతండు విచ్చివాండగుటచే రాజ్యప్రతి 

నిధి (1168000 , కావలసివ చ్చెను, రాజుతల్లి 

యెన చాకాబాయికిని; రాజ్యమునకు అనం 

తేర వారసత్వముగల అప్పా*సా హౌబునకును 

ఈ(ప్రతి నిధిత్వమును గుజించి చేచీపడెన్లు.. 

తుదకు రాజ్యమందలి సరదారుల రఫేనుములి 

నను, ఇంగ్లీ షలెసిడెంటు సాయమునను అప్పా 

సాహోబే రాజపతినిధి యయ్యైను. ఈతండు 

ప్రతినిథిగా నున్నణాలమేందు నింగ్లీషవోరి 

కిని లృత్మనికిని ఇట్టుసంధిజరి గెను, షంగ్లీ ము " 

వారు పర్ సోజీకిసాయము జేయుటకై ఆజు 

కాల్బలముల పటాలములును, *కొ ౦తగుజ్హుపు 

ఈ ఈళబ్బమునకు సల టీలో తిప్పా?! (జఫ? అని 

శండురూపములుస్ గలవు, ఈళబ్దము తెలుప కన్న 

డములలోని అష్ట (ఆయ్య) శమ కానివేటుకౌదు. 
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“సైన్యమును, ,కోఫుఖానాయును. , ఉంచు 

నట్లును, ధానికి: బదులుగా. పర్ సోడ ఇంగ్లీవ షా 

వాక చేడులత్తల యేబదిజేల, , క్లూష్టాయిల్లు 

౧ప్రతిరె తియేడ్గు నిచ్చుటయేగాక ౦౦౦ 'అాల్టిల 

క్ మును _౦౦౧౨శ్వమై న్యమున ఉరీచవలెను”. 

 ౧రోండిలో అప్పాసాషాబు? " తనజూగ్లీరై న 

ఇాందాక్రుంబోయెను, ఆఇతండు కెళ్ళిన కొద్ది 

దినములశే పర్ సోజీచచ్చెను. _అప్ఫ్పాసొపా సాబ్ 

పర్ సోజీని ,చంవీం వెనని కొందజింగ్లీ షు చరిత్ర 

కారులు (వాసిరి, కాని యందునకు నాఛార 

మేమిములేదు. పర్సోజీ తరువాత అప్పా 

సాహాబు రాజయ్యను. 

ఈతండు. రాజ్యా రూఢుండై నప్పటినుం 

డియు నీతనికి నిలో షువారి గడల ” గార 

వము తగ్గంజొచ్చెను, ఇంగ్లీ షువాలికిం ఖతీకూ 

లులగు 'పూనాే వస్వాతోడను గ్యాలేర్ సింధి 

యాకోడను రహస్యముగం "గలసి "యింగ్లీషు 

వారిమాందికి యుద్ధ ప్రయత్నములు శేయసా 

గను, మహారాష్ట సైన్యముల కన్నిటికిని 

అహ్బృసాహో హాబును సేనాధిపతింజేఫి 

చేపా బాజీరావు సన్న దులను, 

పూనా. 

దుస్తులను 

అంతకు. Xs ! నాగపురమునకుం బంపెను. ఖా 
వారికిని బాజీరావుకును 

యుద్ధము ప్రారంభ మైనందున, నాసన్న దును 
ర్వమే యింగ్గీ షు 

దుస్తులును (గహింపవలదవి (చీటిషు శెసిడెంటు 

ఎంత చెప్పినను వినక అప్పాసామాబు_౨౫నవం 

బరు ౧౮౧౭వ దినమున జెద్దసభోచేసి పూనా " 

ఘండివచ్చిన య,ధ్ధీకారమును | 
h 

వహించెను, 
ల 

చ 
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చాక "సై న్యముషకును అహ్పిసామోబు, క్ష న్వమున 
(మెడా 

౨౬-వ శేదిన్న శెసి పజిన్నిలోనీ గంగే మ వారీ కొంచెము దూరమున హవ యజమానుని * 

యజ్ఞ కునై ఇమొదుర్గు దూ చచుండిరి. 

కను యయద్ధవ్లూ” ( ప్రారరిభమోయును. న; స్ కేదీ సాయంకాలము ౬. గంట 

౯౯ re | లకు సరబ్నీ సా నికులు నీతాబర్జిగుట్టను పట్టు 
శెసిణెన్సీయనయగా నిం గనం గాసిజెంట 

| కొనవలయునన్ని దానిమోాదికి వచ్చిరి. తెల్ల 
ఉండుస్ట లము, కది నాగపూరు "పట్టణమునకు | + ° ౧ 

అ | వొరుజామున శెండుగంటలవణికు నెన్నియో 

బశి హోము మూ(డుమైళ్లీ మాంవమ్న ది." i 
ఎ బి న్ య పర్యాయము లరబ్బీవా రింగ్నీ షువారిమోాదికి 
దాని గొన్ని గజములు తూర్పున సీశ్రాబర్ణెశ 

సగాన్ని ఎగ .నొత్తుకొని వచ్చిరి. ౨౭-వ తేది యుదయ 
టకొలదు. కందు శెండు శిఖరములుకలవు. 

గుల్డ ం ము_ వణకు గొండ(క్రింద ౧౮౦౦౦ లసైన్య 
ఒకటియతుగను,- మజియుకటి దానికంకొం 
౧ జాజ్ మును, 3౩౬ ఫీరంగులును వచ్చిచేశిను. గుట్ట 
దక్కుువ యొత్తుగను, ఈరెండు శిఖరములకు 

లాలి మోదివారు తమరకుణ న్నిమిత్తమై చుట్లు భా 
నడిమిభాగము ఈెంటి కంకును ఎతు తక్కు గ్ రా టట 

॥ ధా న్యపుబస్తాలు వేర్చి చిన్న యడ్డుగోడనునిర్మి ంచు 
వదిగను నుండును, ఈగుట్ల నాణదట నెవ్వరి - వ 

లు కొనిరి, " తొమ్ముది గంటలవజకు నరబ్బీమైని 
౧దీనమందును లేదు. “ఈగుట్టను సా నము 

స్వాధ్గినమం పథి కులు చిన్నగుట్లను స్వాధీనపజు చుకొని యం 
చేసి కొ ని; చోనిమోందినుండి శసిడెస్సీకి |= | క 

దున్న ఫీరంగితో పై గుటమిదికి. గాల్లో 
గురిపట్టవలయు” నని అప్పాసా హెబ్బు ఆలోచిం ర్ం 

[ జొచ్చిరి. ఇంగ్లీషు నికులు' "పెక్కుమంది 
ను. కాని యూసంగతి" “మయొదటనే శేలిసి ™ 

కొని యఫ్స్పటి నెసిడెంటగు జంకిన్సు తేన 

-సైన్యమునుబంపి గుట్టను స్వాధీనపరచుకొ నెను. 

మైగుట్టమాంద ౮ాంం భటులును, (కిందిగుట్ట 

మి 300 ఛొాటులును ఒకఫిరంగియు నుంచ. 

బడెను. "శసిజెన్సి కాపుదలకు _గుజ్జపుదళము / 

లుండెను. బంగీ షువారు గుటనుపట్లుకొనుకు 
౧౧ ఉం చు. 

పం చమాలన్య వైలయున్న యడల నప్పా 

సాహా సైనికులగు నరబ్బీవా ర్లాగుట్టను 

సాధన. పఅచుకొని యుందురు. గుట్టకు 

హతులైరి, కాని మధ్యాహ్న మువఅకు నా 

గట్ట మరల నింగ్లీషువారి స్వాధీనమా యొను, 

అరచ్బీపె న్యమును ఫిరంగులును గుట్టయొద్ద 
ఒర లు యు 

నుండి వెడలిపోయెను, 

౧ ఇట్లు పరాభూతుంజై న యప్పాసాసోబు 

తీస్ యాజ్ఞ లేకయే” స్వతంత్రించి యరబ్బీ 
న న 

" వారు పోరాడిరని శెసిడెంటుకు కబురం పెను. 

ఏరికి వారికి రాయహారమ్టులు. జరుగుచుం 

గొంతకాలము గడిచెను, ఢిసెంబరు ౧౬న 

"తేదిన అప్పాస్తాపౌబు ఇరిగీషువోరి స్వాధీన 

* దీనినే య్నుంస్టీ మలో సితాబల్లీ (31[204141) అన్ని మయ్యెను. కాని యాతన్నిసై నికులు మూత్ర 

'వారియుదురు, 4 = | ము వశులయని నారుకారు. * కగానికులతో 
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నాట్లు 

“నాగనదికిని కా రువ్చున్నికును నడుస్తు, 

నింగ్లీ గీ మువాళికి " యేద్ధము, తబస్థమాయొన్తు. 

అందు "ురాటీవారు? పరాజతులై ర. కాని 

అప్పాసాపాబు నేనలోనున్న అభేన్వీ సైనికులు 

ను హిందూస్థానీసై 3 నికులును, ఖప్పాస్వా హ్లూబు 

చెప్పినను మేము నాగపురపట్టణమును బో 

వువారి స్వాధీనము చేయిమని డిెసింబరు 

కిం-వ తేది వజకు నాపట్టణమును వశమం_ 

దుంచుకొనిరి. చివరకు - 'వారికిముట్టవల్లసిన 

జీతమంతయు. దీసికొని యింకంగొంత బహు 

మతివడసి, సురఖ్నీతముగ దమశ స్థానముల 

తోంబోవుటకు నధిశారము(బొంది వారు 

నాగపురపట్టణమును విడిచి వెళ్ళిరి. "అచ్చటి 

నుండి హై(దాబాదు నవాబునొద్దకుంబోయి 

యాూతనికొలువుల్లోం చేరిరి. 

ఇచ్చట నప్పాసాహెబును జనేవరి ౯-వ 
శేదివజకు శెసిడెన్సీలోనుంాది యాతనిచే 

సీ! కింది (పకార మొప్పుదలలుచేయించుకోొని 

యింటికి. బోనిచ్చిరి: న క 

“నర్శదానదికి ను త్రరమందున్న' శాజ్యమం 

తీయు, , దశీణమందలి కొన్ని (ప్రచేశములును 

వర్దాడ్ Ban ముంగ్లోషులో వీఠరార్ తం 

24 

ఇ 

శ 

దుర డగానిల్ గడము, . శిర్ గుజ్వ్యా జహ్పు" 

రము అను సంస్థానముల పై వెం దనకుం గల 

హక్కును అప్పాసా హెబు ఇంస్సీషవారికి నీయ 

వలయును: ఇంగ్నీ షు వారాతని నిమి త్లమై 

యుంచునట్టి సబ్ సిడీ సె సెన్యమునకును కాటిం 

జెంటు సై (మునకు నై “ంహామైన్ని జెప్పిన 
a) 

ణి. 

త్య 
శ 

en 

బుభోకాసలా ౧౧౭౧. 

ప్రాంతములు డ్రేతీ ఫలము? సయ వెను. రెసి 

| డెంటు; సలహో,నశుసరించియు, 'బ్రీటొద్ గవర్న? 

మ్లరిలువార్లి ' సమ్మకమునకుల- "బా త్రులయిన 

“మంత్రుల _ యస్పోమతిని “అప్పో సోషాలు. 

రాజ్యము, చేయవలయును. "ఈతడు నాగ 

,పురోరాఖ్యి భవనమునంచు నింగ్లీమ 3 సైని 

కుల సంరతుణణులో _ న్నుండ వలయును, పైని. 

చెప్పంబడిన పా౦ంతములన్నియు * నిర్గమ 

వారిస్వాధీన మగువజకు వారికి సబ్ సిడీ 

క్రింద రావలసిన మామూలు వై కము ముట్టు 

త్మ 

చుండవలెను. ఇంగ్సీషువారాతని 'రాజ్యమం 

దలి యేకోటనుషోర్షినను వెంటనే యదివారి 

స్వాధీనము చేయన లెను. యాజ్ఞ విననట్ట పురు 

వుని నింగీ గ్లీనువారీకి వెంటనేషటి యోాయవల 

యును. సీతాబక్డీ రెండు గుట్టల్నును, 

రును చోనికిసమ్మిపమునందలి. భూమి వలయు 

నంతయును బ్రిటిషు గవర్న మెంటువారి! నిచ్చి 

వేయవలయును, వారికి సొవశ్యకమని తోచిన 

పనులు, యుద్ధమునకు నక్కణఅకువచ్చునవి;' 

పోరాగుట్టమింద జేయుటకు వారికి(ఇంగ్నీ వ మ 

వారికి స్వాతం త్రముకలదు”శ 

టాజూ 

షా, 
న. 

, అప్పాసాహెబిట్లు వురల రాజ్యమును 

పొందియునిం గ్రీమవారిమోంది వె రము మానం 

డయ్యెను. ఇంగీ షవారి కిచ్చెదనన్న (పచే 

శములు' నారికి సాధనము గాకుండ యత్నిం 

ఇను, బాజీరావ్రను చాంచామిోందికి నెత్తి 

రమ్మని చెప్పి తానుగూడ నృచ్చటికిం బోవ" 

° ~Atohison’s Treaties, Vol ili. pp. 109-110. ' 
"2 
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తలంచెను' 

శట్టుకొనీ: కోగోసిబ్బందినీచ్చి. ్మసయాగ్గక్లోట 

లోన్వుంచుకికై నస సనో. శాని 'తోవరోనర్గణ్లు, 

_అంధ్ధలో ఛెసీకారిటు "ఆతనిని యైప్పుడు 'న్యాయస్థాన్గిమున్ _నుపయోగింపం 

కబడ్మచున్నే ది. ఇతండంస్నీదు జారీయ్మడ మిక్కిలి 
.విశ్యోసముళోం * బవ్మర్తిం చెను: ఈతండు 

తక్పీంచానోని" ,భివ్వోదేవపరషక ముల మందికి దిరార౮ా-వ , నేంవత్పరము విల్ నెల ౫-వ 
బభోయెన్మి వాం భారోనాయకుండ్యగ్లు ఇ విషపాతో. 

, గొన్నిద్గినముల్రు కలీపి యుండెను. ఆ బైచ్చుట 

నుండి ' ఆష్మిర్ గడమ్యునక్తు, జ్యోయెను,. తిరిగీ 

అచ్చటినుండి * ప పంజాబు చేశమునకుంోయి 

రణజిజ్ట్ సింగునొద్దనుండి యచ్చట్లనే నురణ 

మునాంబెను * 

అప్పాసాహెబ్ ? భోకాసలా 

(సాతాలా. సాతారా “రాజిలేలో? జివర 

వాండ్ము ఇతనిక్తి శహాజీ యభ్న వేరు కలదు. 

అప్పా సామూబ్ "అనునది గారవనామమ్లు, 

వ్యవహార నామము. శివాజి సెద్దకుమారు' 

జైన సంభాజిరయక సరితేతివారు స్గాతొ 

శాలో రాజ్ఞమువేయుచుండిరి. డ్రీం ౧౮౨౭౯ 

లో “ప్ర తాపసింగ్ నారాయణియను రాజును 

సింహాసన భ్ర)మునింజేసి యాతనిమూంటీవ్ 

తమ్ము (డైన న అప్పాసా పౌబును ఇంగ్లీ షువారు 

గూర్చుండం శేట్టం, 

ఈతండుీ రాజ్యమునకువ చ్చినతోడనే ్రీజీ 

సహగమనముచేయోు "ఆపీవేసెను. రెండు 

లతులరూపాయిలు - వెచ్చించి. సాతారాకు 

సీటివసతి నేర్నతీ చెను. రెండులకు.లుగెట్టి 

౧ వేణాకృష్ణాసదులకు వంతెనలు కట్టించెను, 

రాజ్యము మాద 

mm ళా 
ల 

; దిన మృతీనొర్ధచెను. మరణమునకు! బూర్వ 

ప్ బలవంత రావు భోన్ సలాయనుకుజ్ణ వాని( 

'బెంచీకొనెను. వానికి వెంకాణియని చేరు 

పెక్పైను, కాని యింగీ గిషువారాద శ్లేతను ఒప్పు 

హొనక సాతారా .రాజ్యమును తీమస్వాధీ 

సజుచుకొనిరి. 

అఫ్ గా ౯ఇతుర్కి- స్తా నము. 
ఇది అఫ్గాని స్థానపు అమిరుస్వాథీన 

మందున్న తుర్కి స్థానములోని భాగము, 

“అఫ్ గాన్ తుర్కిస్థాన మన్న పేరు ఇంగ్లీషు 

వారు వాడున బేశాని యా జేశమునందు 

వాడుకొలోలేదుఖ ఆ దేశమువారు తను చేశ 

మును తుర్కిస్థాన మే అనియెదరు. ఇది అఫ్ 

గోకోస్థానమునకు మిక్కిలి ఉత్సరమునను 

మధ్య తసియా కంటుకొనియు నున్నది. దీని 

,్వోత్తీరమున గుప్యా రాజ్యము గల దు, 

పూర్వము బదకీషాకో , వ్లాఖాకు కటసూకొ 
“అనునవి భుందులోనివిగానే యు "రక, ను 

కాని యిటీవల ఆమూా(డున్లు ప్రత్యేకముగా 

విడదీసి ఒకపర్లగణా నిర్మింపలుడినది. ఇందలి ' 

కొంత భాగము ప్తర్వతి మయముగను, మిగిలి 

నది మైదానములు కలదిగను నున్నది. దీని 

నూతనరాజభవన మొకటి "నిర్మించెను. అద్ది | విస్తీర్ణము ౫౭లంర్లి వేల చడ్డరపు మైళ్ళు, 
తా 

n 

“ (సం, క" 

గ 

ణో ఖా 
కొ 
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శ " జనస్థంఖ్య 2౫0900, ఇధలి “బాల్ క” అను, 

ప్ర ్ప బేశమును స్రూర్వము ,వాక్రిదూన్గాయిని | 
యనుచేండిరి. జరశృన్ణుండు (గంట్లు 

తనవుతేమును మొదట నచ్చటినే, బోధించి 
నని చెప్పుదురు. ఈఖా శ్రీయానా మిక్కిలి 1 

పురాతన కాలమందు “అకియ మేనియా | 

సొ (మాజ్యము లో (Achaemenian 

Empire) ప నిమిడి యుండెను. శ్రీ , పూ, 

_౨౫ంలో థియోడోటన్ అనువాడు, అచ్చట 

“సెల్యూసుడే రాజునకు (ప్రతినిధిగా నుండి 

స్వతం(త్రుడయ్యెను, ఇతండు (గీకోబా జ) 

యక వంశమునకు మూలపురువుండని చెప్ప 

నచ్చును. తరువాత క్రీ, పూ.'౧౨క (ప్రాం 

తమున పార్థియనులు: శ్వేతహూణులు; కుశ 

నల్లు మొదలయిన వారిచే సీవంశ. మంతరిం 

చెను తరువాతే బౌద్ధయుగము వచ్చెను. 

ఇచ్చట జౌద్ధమత (ప్రచారము విశేషముగా 

నుండినట్లు ఇప్పటికిని గనపడు విగ్రహాద్దుల 

వలన స్పష్టపడుచున్నథి, అప్పుడుండిన నవ 
ళు © 

విహారమను 

నొకటిగలదు. 

ఛంగీస్ఖానుని చాడికలోయిడి పాడే స 
+ © 

యీ(పదేశము మిక్కిలి, దీనావస్థరా జెందెను.* 

చేరుగలది ఇప్పటికినీ అచ్చట 

లది కొంత కాలమ్ము ఢిల్లీ శ్వరుల స్వాధీనము 

'దుండి తరువాత హుస్ బెగవంశ్మీయులచే నో 

మింపంబడియెను. "౧౮-వ శృశాబ్దమీరు నిది 

అవామ్మాద్ ఖాను శాజ్యములోంజేరియంచెను. | 

తరువాత. నొత్మని కుమారుడై సో య్మ్నూరు 

%౭8 

కాలమున విడిపోయిన. గవ కశ్యాబ్ల పారం 

భమఫిస నిది. భొఖానరో శాజ్య పైకం జేరి 

(యింజెను, దొస్తేమవ్హాన్ముడ, కాలమున అఫ్ 

'థానుల్లు యంతో చాలక శేన్మురంలను 

పా౦ంక్ములను ౧౮ EN అక కోచో ముద 

లయిన అయిదు పశ్చమి (పారి, త మి బఖను * 

౧ళ్భాగ౯్లలో కడున్ * (ప్రాంతములను స్వాథిన* 

పటిచు కొనిరి. ఇందులో. గంత భాగమును 

గుతించి తగాదాలుండెను. కాని ౧౮౭౫ లో 

ఇ్రంగ్లీషువారును, రుష్యూవారును గలిసి ఒక 

పంచాయతి నేర్చఅచి రి. ఆపంచాయితీ 

చారు లా ప్రాంతేఘ్ముంనుఅఫ్గా నుల కొసంగిరి, 

అబ్బుల్రహిమా౯ఖా౯ కాలమున ఈపా)ంత 

ము అఫ్గా౯ావాకీక: పూర్తిగళ్గోబడెను.* " 

అఫ్ గాని స్థానము: పిందూ “దేశ 

మునకుపాయన్యఫు,దిక్కు. నన్గుండు మహామ్మ 

దీయీరాజ్యము.  డీనికు త్రరమున రుప్యావారీ 

రాజ్యమును, దత్మీణమున బలుచిస్థానమును, 

తూర్పున హీందూ దేశమందలి వాయవ్యపు( 

బొలిమేర “పర గొణా 

“కం వ్ ను (నాప్త'ెస్టప్రా 
న్మ్టియర్ (ప్రావిన్సును) పశ్చిమమున జారసీక 
చేశమునుకలవు. ఆత్తూర్భువై పున కొంచెము 

చీనాసామా)జ్యముకూడ నంటియున్నది. దీని 

విస్తీర్ణము ౨౮౬.౦౦౦ (శేండులతుల నలుబది 

యారు వేల) చదరపుమైళ్లు, ఈదేశ. ్స మోాశాన్య 

మూలనుండి నె నై రృతీమూలకుం బొడుగుగ 

తవమోరవిం ౭00 మైళ్లు వ్యాపించియున్న ది 

త ఈ € 
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శాన గి 

వాయవ్యన్తుదిష్కుణయండి , ఆశ్నేయపు దికు. | 

కఆకు 'దీనిమధ్యకొ,్ల ల్ రనూగ మి : ఈం | 

మైళ్ళుండున్సు గ్ర చేశమందేలి” “వనన. 

రణూూరమీ శర, ంగిరంం (ఏబీదిల కులు): 

రాజధాని సాబౌలో. re 

ఈదేశమరిశయూ బర్వత (ప్రాం౭తమగుట. 

-యేగాక “యెత్తుభూమి.  సద్లు(ద్రముకం"టు 

ern సీచేశము ౨౦౦౦ మొ 

_ సర్వకియులు దలు రం౦౦ అడుగులు 

వటికు నెత్తుగనుండును. కొన్ని (ప్రచేశములః 

౭000 అడుగుల మెత్లుకూడ నున్నవి. అనలా 

బందరు, కాకినాడ మొదలయిన స్థలములనుండు 

చారికరకొ నీచేశమువార్తు “మైలుకంటు నెత్తుగ 

నున్న” (ప్రచేశముననుందురే._ ఇట్లీ చేశమం 
త్రేయయీ, మన *దేశమునకంెటు మిక్కిలి యున్న త 

ముగనుందుటయే గాక పర్వత మయమైయు 

న్నది. ఇచ్చటి “పర్వతశిఖరములు ౧౫౦0 

అడుగులు మొదలు _౭౫%౦౦౦ అడుగులవణు 

కును ఎత్తుగనుండును. ఈ 'చేశమందలి పర్యత్ర 
_ "ములలో ముఖ్యమైనది హిందూకుస్. ఇది 

హిమాలయ పర్వతమును వాయవ్యదిక్కు.న 

నంటుక్లైనియుండును.పి మాలయముయొక. 

యుకభా గమనియే చెప్పవచ్చును. ఇదీ యయా 

"బీశృముయొక్క_ నెర్ఫతినై పు వ్యాపించినది. 

శెండవపర్వతమాలా కోహీబాబాొ.' ఇది 

" హీిందూకుప్ యొక్క పడనుటివై పు నురిడి 

"బయలు జేరి ప్లక్సిమదిక్కు.న వ్యాపించి యక్ 

ఒ నలంగు న్గొడ్ల మూండుతాఖలుగ: జీలినదెః 

లౌ లా ల త 

శ చేశముయ్లోక న ప్తునం గ్ జీరొ ండినది ల్ 

నఫేద్ఖో అనూవర్వథము, హీందూా దేశమున 

కున్లు ఈ బేశమునకును గల "బాటలును, కను 

ని మలును.--_ముఖ్యముగ కె బరుకనుము అను 

న నది=-దీనికి సంబంధించినవే. సర్వత (పొం 

' శముగాని మైదానము అఫ్ గానిస్థా నములో 

మిక్కిలి తక్కువకలదు. 

ఈ చేశమందలి ముఖ్యమైన నదులు 

నాలుగు; ఆక్సనస్, హెల్ 

మండ్, 

గోమల్, అఫ్గానిస్థానముయొక్క- యు గర 

భాగ మంతయు ఆక్షన్ నదియొక్క-యు; దాని 

యుపనదుల యొక్కయు జలములు పానము 

నదులు 
కో ఘా ల్, 

చేయునని చెప్పవచ్చును. మురఘూబ్ , హారి 

రూడ్ అనునదులు, కొంతవఖికువ చ్చి యిసు 

కలో న దృశ్య మైనను వానిని ఈ నదిధయొక్కొ... 

య్ముపనదులుగసే యొంచవలెను, ఎన్నియో 

పన్గ్గత కనుమలనుంచి అక్సన్ నదికి మంచు 

కరిగిన న్తీరు వచ్చును. అది బొఖారా దేశము 

నుండి (ప్రవహించి అఆరల్ సము[దములో, 

బడును. "హెల్ఫ్ మండ్ నదియు దాని యుప 

నమీలును  అఫ్గాన్థానముయొక్క. నైర్భతి 

“భాగమునకు జలాధార ములు. కాబూల్ నది 

అపేరుగల పట్టణమునకు. ,బశ్చిమమున "నలు 

బదీ మై శ్ల్షదూశమున( బుట్టును, తూర్పుగా. 

బ్రివహారి'చి ఆటక్ వద్ద సింధునదీలోం గలి 

, యును, ఇది యో దేశము యుక్క- తూర్చు 

భాగమ్లునకు " సాధారము. షో మల్ నది 

గా Hey rr 

+ 
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శ 

చిన్ని వానిని వరిలినరేడల సీ-చేశమేన . 

"రెండుపెద్ద తటాకములున్న వని ఛెష్పవచ్చును. 

* అబ్ ఇ, ఇస్తాదా అను, 
తెటాక ములు 

నదీ గజ్నినై రృతినిజ్ఞ౫ | , నెంకయ్య్యుడును. 

ఇది ౧౭ మైళ్లు ' | మైళ్ళ దూరమందున్నది. 
పొడుగు ౧౫ మైళ్ళు వెడల్పు ఉండును 

కాని ౧౨ అడుగులలోతు మా(త్రముండును, 

దీనికి ముఖ్యాధారము గబ్నీనది. ఇందలిసీరు 

ఉప్పగనుండును. రెండవది లేక్ విక్టోరియా 

యనునది. అచ్చటివారు దీని చేశుందురో 

కాని యీపేరింగ్సీషువారిచే. * బెట్టణుడినది. 

ఇది రుహ్యోాకును; అఫ్ గానిస్థాసముకును గల 

ఉ త్త సరిహద్దుమోంద సాక్ అను బేళ' 

ములో ౧౩౮౦౦ అడుగులయె త్తు (పదేశ 

మవముందు(గలదు. పదిమైళ్ళు షొడుగును మైలు 

న్నర వెడల్పును కలిగియుండును, . 

ఈ'ేశమున ఎండకాలమెండలు విశీవేమ్ 

గను చలికాలము చలి ఏశేషముగను ఉం 

- డును, చలికాల ము 
9 . ఎండ . 

దేశ శాలస్థితులు; లి ఈశొాబూలులో రెండు 
వాన గాలి ॥ త 

మూ(డునెణల వణకు 

నుంచకురియు చుండును. " గబ్నీలోంగూడ 

నిశ్తుయుండును., అప్పుడు జనులు బౌజూరు 

లలో సొభారణముగం దిర్టగరు.*. కుంపట్లు 

వద్దనుంచుకొని నిద్రపోయెదరు. అప్పు దుష 

తామాపక ఇయం(శ్రమందలి ఈ పాదరసము 

ఠి కా. త తి 

న్య 

సృున్నకగ్రంద” దగ అంమలు ఫారన్ హీట్) 

దిగిమ్మ్యుండును. శ్రురిచు తుపాసురైవే గజి 

, వట్టము సతీము పెక్కు సారులు వినాశము 

కజైందికట్లు కథలకలవు. సం ,వతడ్లకాలెమ్మ శా 

బూలలో నీడలో ౧౮“ 'అంళేము వరకు 

కంచహార్లుల్లలో ౨౧౧౦ 

ఉండును. ఎెండ్లకాలమ్డు వడగాోలియు, దుమ్ము, 

శ 

తేలసాడిన సుడిగాలియు నెక్కువగోపీచును, 

ఈ చేశమందు మనకువలె నెండకాలములో 

త్రొలకరివానలు అరిది. కాబులులో సంవత్స 

మునకు సరాసరి ౧౧ ఇంచిలవాన కురియును. 

మొ త్తముమోంద్ధ సంవత్సరమున తొమ్మిదినెల 

అండ బాగోగో గాయును. 9 

ఈ చేశమండ్లలి జనులన్ముదజిని మనము 

అఫ్థ్గానగులని యన్నను, ఫీరిలోం, బెక్కు "భేద 

ములుక లను. దురాణీలు లేక అశ్చాలీలు అను 

ఠి వారు" ప్రముఖులు, 

జనులు పిభుత్వమిచేయు జాతి 

వారు వనే. ' ఈ "దేశముయొక్క దతీణభా 

గమ్, నై ) రృతీ దిగ్భాగము ఫీరిచే ధ్థా(కమ్మింప 

బడిన ది. 

లంత (ప్రముఖులే. ఈ రెండు జాతుల్నవార్డును 

తీచ్చపు అఫ్గానులు. దురాణీలు గిల్ బ్యాలు 

కలిసి పదుసై దు, లవీలమీందికలరు. స్వదేశ 

ఇతర జూతుల్లవారు పర దేశముల 

నుబడివచ్చి యచ్చట నిల్చిపోయినవారు. 
అట్టి . 

నారిసి “తాజీకులందరు ఫ్రు తోమ్మిదిలతల = 

' ఫఅకున్నారు. పీర్ణో పల్లెలలో వ్యవసాయమును 
6 

వాసులలి, 

|! (J తి ళ్ 

గల్ చాలను వారుకూడ , దుకాణీ . 

a) 

> 
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పట్టణములలో చేతీపనుల్గున్లు" వృశ్తి నగా స 

(పొందుము. పర అఫ్ గొనుల్యను తభుక్తంటు! 

సొస్ట వాను .ంనొప్పుకొందుడు. ! మెల్ 

క్షత్వులియిస్దొ హీసగరాంన్నుణాతి చారు కలరు! 

సరాటీ' నిపాతమేన చహార్ల్ తృయోమూకు వ 
లను అలక “యైనుబదివేల జనవ్లుషన్న్యా రుం, 

యున్'బెక్యు.లను వారు .మూరడులతేలజనము 

అఫ్ గౌన్, తుర్టిస్థా నమునరిదోోగలరు. నాదీర్ 

శొప్టా (౧౭౩౭) కాలమందు సీ దేశమునకు 

వచ్చినవారు కిసిత్ 'బావీలనువారు వబది వేల 

వలబుకుంగలరు. పీరు ముఖ్యముగ "కా బాలులో 

వై ద్యులుగ; వర్తకులుగు నేబ్ధకులుగనుందురు. 
హిందోాజనులు 3౫౦౦ వఖికొనోన్నా ను. ఏరి 
రంద్దనుంగి వ్గహమ్మదీయులీయ నక్కర లేని 

కపన్ను వసూలుచేయంబడినను మై త్త 

ముమోా(ద పీరిని నచ్చటివారు "వాపగనే 

మూాతురు కోపరిస్థానమేరేదలి "కొఫరలను 

వారు కొద్దిదినముల క్రిందనే మ హా మ్మ 

దీయులై అఫ్గాని స్థానపు రాహినకు లోంబడి 
కళ 

గారు, 
a 

అఫ్స్గాన్ డేశస్థులు మిక్కిలి బలశాలులు, 

దృథ శాయులు. సీరికరీరము మిక్కి లి లావు 
గను, కడ్డివలె దృథముగను ఉండును, హీ పం 

దూ జేళమందు ఏశినింటోలిన వారొక పం 

జాబివారే. తెలుప 

చేశమందలి సామాన్య 

” జనులు ముగ్గురై నంగ్గాని యుక్క.కాబూల్ 

వారితో 

ళ్ 

రూపశేఖా విలాసములు 

సమానుండు కండని చెప్పిన నవి 
al 

శి గ 
త 

r 

a 

*ee. 

శయో _క్రీకాణీరదు, క అశ్లారమును మిష్షిలి” 

చళ్ల్యగనుండును. , వర్ణము" ఎధుప్తు పసుపు 

) మిశ్రమముగ నీండునల ఇందు విషయమై 

'కాళ్ళీర జేకచులు *ఏరును  ఒక్క-టిగాంగాన 

చ్చుచున్నార్గు. శ్రీలును బలముీగలవారు 

గన్లు చక్కని వారుగను, కొందటు గులాబి 

రంగు గల వారుగను ఉందురు. 

ఈ "దేశముయొక్క_ చేశభావ సమ్మ. ఇది 

అర్యభాపలలో నొక్కటి. అచ్చపు అఫీ గా 

నులు కాని నారి లో 

'బెక్కుజనుల స్వభావ 

పారనీకొము (పార్మి). ఈ భావయందు మహా 

మృదీయేలకు" గౌరవ మెక్కువగనుక నిది 

యెక్కువగ వ్యావీంచుచున్నది. రాజకీయ 

వ్యవహారమంతయు నీ భావలో నే జరుగును, 

హిందూకుప్. పర్వతమునకు ను త్తరముననుండు 
దేశవాసులధావు తుర్కీ, బదశూను పంత 

నందు పారసీక తద్భనమైన యొకభావ, 

నోగిటల్తాడుదురు. 

భావ 

ఇవిగాక యా 'జీళము 

నందు 'చప్క. చిల బ్లరభావలు కలవు, 

ం ఈ జేశమందలి జనులు మహమ్మదీయ 

'అందను లి సున్నీ పంథ(పఫొవ 

మెక్కువ. 'రాఖ్యుముఖ్య 

సరభాారు లీ సంథము 

వోరు. వీయాః పంథమువారూ కొడ్డిగాంగలరు. 
౭-న కృలాబ్దముభందు నీ చేశమునకు మహమ్మ 
దీయ మతదీతు యీాయంబజెను, 

వారు పరి గరోవ్రులు, 

మతము ౪ 
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wu 'నిచ్చటిరాజును అమిఫీర్గొఅంద్లరు: ఇతడ 

న్వతం(త్ర ప్రభువు. ఖింగ్లీషు షు ప్రభుత్వము వారక 
౧నికి సంవత్సరమునకు. 

బదునెనిమిది, “లతల 
రూపొయిలుకస్పమిచ్చెదరు. అందు చేనాత్తండు 

ఏరిసమ్మతిలేనిది, యితరరాజులతో 'రాజస్థం 

బంధ మైన వ్యవహారములు నడుపండు, ఇతర 

విమయములలో స్తండు సంపూర్ణ స్వాతం 

త్ర క్రిముకల వాండు. . ్రదివణి కీతనిని (బిటిమ 

శృభుత్టము వారు “హిస్మో నెన్” అను 

బిరుదుతో సంబోధించు చుండిరి. ఈబిరుదు 
పీందూ దేశమందలి స్వదేశ సంస్థాసీకులకుం 

జెల్లుచున్నది. కాని కొన్ని సంవత్సరముల 

(క్రింది నుండి అమిోరును “హిస్ మ్యా జెసి” 

అన్న బిరుదుతో న్గంభోధింప వలయునని తీర్మా 

నింపంబడినది, -ఈబిరుదు మనచ(క్రవ ర్తి గారికి 
మాత్రము (లేకవారితో సమానులైన చక్ర 

వర్తులకు మాత్రము) చెల్లుచుండేను, 

-ఈ చేశము ప్రభుత్వము నిమి "త్తమై 

అయిదు పరగణాలుగ విభజింపంబడీనద.. ౧. 

ప్రభుత్వము 

కాబూల్ ౨. అఫ్ ఫ్ గా౯తుర్కిస్థా౯ 3, హీరత్మ్ 

క. కందహాోర్ ౫. బడక్పాకో ఈపరగణోల 

అధికారిని “నాయబ్” అనిగాని “హాబీబు 

అనిగాని అందురు. ఈహోదా మనగవర్నరు 

హోదాతో సమానమైనది. ఇ హకీములు 

రాజ్య సంబంధమైనీ: వ్యవహ్థారముళు, గాక 

తమపరగణాలోని సివిలు (క్రిమినలు' వ్యాజ్యె | 

ములుగూడగి బ్గిరిమ్సు.రించు చురీదురు. వీరి 
> 

ను 

= స్యాయస్థి సానముసేప, 'మువాశయ. 9 వోకీము?. 

అంటుకు. ,శధ్యాయస్థానమునకు'. 'హోయిడిన ? వ్ 

|, నిధయే 'ఖాజీలి అధ్యకక క్రుధ్ధనున్నృవియు 
ట్ 

నగు న్యాయ్యస్థానమమొలకు ైవ్షమ | 9 ఫరో. 

అందురు, *ర్కికొొ్మంకు. ఫీకాజీకితో డుగా ముఫ్ ఫ్తీ 

అను"వారుందురు. కాజీముఫ్ తోలు ఫీన్నా భీ 

పాోయులై నపుడ్డు అతగాదా' కాబూలులో' , 

నున్న “ఖాక ఇముల్లూ .అనున్గాని “తీర్మాన 

మునకు బంపుదురు. అతండును తీర్మా నిఖప 

జాలనియుడల “అమో ఠి" స్వాయము గం 

దీర్మానించును, న్యాయస్థాన వ్యవహార 

విధానములం డెబ్దు పు చట్టము లిటీవల 

నేర్చజిచం "బడినవి. ఉన్న తన్యాయీస్థాన 

విధానములకు శఛొబ్బ ఇ వ్యూకూమతిి అని 

వేర, కాజీముఫ్తీల న్యాయ స్థానమ్ముల్శై' 

యేర్చజచంబడిన ౪ చట్టమునకు , “అసాన్ఉల్ 

కజ్జాత్ "అని వ్యవహారము గలదు: 

రాజ్య మేలుటకు అమిర్ గారి సాహాయ్యా 

రము ఒకసభకలదు. దానిని దర్బార్ అందురు. * 

అందు మూడు రకముల సభాొసద్యులుందును. . 

౧ సారులు, వ్రి యుల్లాలు. 

సర్గారులు గొప్పనగొప్పభూస్వాములు) ఖ్ఞాన్నుబు 

| సోమాన్యజనుల (ప్రతినిధులు, ముల్లాలు మత 

గురువులు. వేజువేఆు తెగలవారు (0069) 
తమలోనుండి ఖానుల నెన్నుకొనియెదరు, ' 

కసర్హారులు, ఖానులు, ముల్లాలు సభాసదు 

న ఖానులు; శ 

లుగాలల సభలు శెండ్భుగలవు. ఒక్దానివే చేరు * 

'దుర్చారు పాహి, అవంగా రాజనభ, ,శెండవది 
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“ఖర్ భానిక ముక్కీ.? అన్నగా. సామాన్య 

"సభ, ఇదిగాక క్షార్యనిశ్వావాక సభయేకటి: 

గలదు. “దానికా ఖల్యత్? అరీదురు. అమాను, 

'శ్వయముగా' స్యాయవిషారణ _ చేయును 

అమరు సాయ సభకు (కిందిడి £కాణీ” న్యాయ 

సభ్య "దానికి శ్రందిది“కొ'త్వాల్ ' న్యాయసభం 

+ కొన్ని కేట్టణములలో, వర్తక సంబంధమైన 

తగోదాలు * పంచాయతీ" ద్యారా విభారించు 

టయుంగలదు. ల 

ఈ దేశము. రాజుయొక్క ఆదాయము 

౧౮౫౬. లో 30 లకులుండెను. అది ౧౮౮౬౯ 

ల్లో ం€ం లతలుగను, 

గూ లో ౧౦౦ 

లత్మీగను సౌచ్చెను, స్వెప్రకు కోటీ ఇరు 

వదే లమేలు "మొదలు కోటీ ముప్పది లయల 

వణకు నాదాయము సెర్మిగినదిం “ సదియును 

గాక కాహాలులో విశేషముగ ధనోసం(గ 

వాము ఖహీనులో నున్నదని వాడుకగలదు. 

అఫ్ గానులలో గీల్పా' లనువారును,దు ర్తాని 

* లనువారుశు-మిక్కి.లి శూరులు, బలశొలులు. 

. పూర్వ కాలమవ్షుం దు 

మన్యు సటాలములపద్ధతి తే 

ణఠదాయము 

యుండెను. మనసబు పద్ధతికలదు. యుద్ధనము ౪ 

యమందు నిందరు భటుల చేవలయునన్న 

వృర్తుమోాంద రాజ్యశుందలిసర దారులకుంగొన్ని 

భూములీయంబడుచుంజెనుు ఆ సరడార్వీలు 

'యుదకాలమందు సెనికులను "తెచ్చుచుండిరి. 
ధి య్ ? 

“కాని 'యాపద్ధతీవలన 'సె నికులవిాంద నమోతు 

Cal 

oo 

. లును వర్పడెను. | 

నకు తగినర్గోత ea "రము . 'కలుగకుంచాను." 
యీద్ధనమయమునం చెక్కుసారులు సై సె నికులు 

| కట్రేవ్రలలోలలిముచుడిరి. "కావున అమిర్ 

దోస్తు మహామ్మ దక్ ౧౮౫౮-వలో జీతములు . 

తీసిక్రొను సై నికులంజేర్చి ' పటాలము లేర్చటి 

చెను. అప్పుడు ౧౬ కాల్బలపు పటాలము 

లును, 5 గుజ్జపు పటాలములును, ౮౦ ఫీరంగు 

ఒకిర్కాక 'పటాలములో 

౮ాం౦ సై నికులుండిరి. పేక్ అల్లీ ఖానుండను 

వాండు (బిటిషు పటాలములవలెం "'దనవపటాల 

ములకు కవాతు మొదలయినవినేర్పి ౧౮౬౯ 

లో వానిని అభివృద్ధి చేయ యత్నించెను, 

అబ్దుల్ రహీమాన్ ఖానుండు పూర్తిగ నింగ్లీ షు 

| పద్ధతి నవలంబించి తనపటాలములను యూరో 

వేయ పటాలముల యోగ్యతకు. దెచ్చెను, 

ఇట్లు (క్రమమైన సైనికులు ౫౦౦౦౦ మంది 

యెప్వుడును యుద్ధమునకు సిద్ధముగనుందురు, 
ఇ్ఞదియుంగాక అబ్దుల్ రహిమా౯ "కాలములో 

నొక “నిబంధన చేయబడినది. 

సంవత్సరములు మొదలు డెబ్బది యేండ్ల 

వయస్సుగల పారిలో నెనిమిదిమందికి నొక్కో-రు 

చొప్పున (వతి గ్రావోమునః సైనికులను యుద్ధ 

ప్రసంగము వచ్చినప్పూడు రణమునక్టుః బంప్ 

వలెను. ఈ నిబంధన న్ననుసరించి వలయు 

నప్పుడు మూజడులతులవటికో సైన్యము యుద్ధ 

మునక్సు-"సిద్ధముగనుండునీని (క్రిందటి అమి 
నైన అబ్దుల్ రహిమాన్ ఖాను?డు తన స్వీయ 

చరి త్రమునరదో ౧ వాసియుస్తా సక్షీయ. నిల్వ 

im 

పదునాటు 

ఈ Ao ణా ( 
గ 
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౨ యన్న సై న్యములు ప్రీరశ్ , కందహార్, శా | 

బూల్ , మజర్ "జరీక్, జ్ఞలాజాబాద్? ,అన్మర్? 

అను చోట్లను, హిందూ దేశపూ సరిహద్దు. 

మందను శిబిరములలో నుండును, = 

మందుగుండు, తుపాకులు చేయుటకుకాబూ , 

లులో నొక, .కర్మాగారముకలదు. అందు నైన 

మునకు _౩౦౦౦౦ తోటాలును, ౧౫ తుపా 

కులును, వారమునకు ౨ ఫిరంగులును చేయు, 

దురు. ఉత్తరపు అఫ్గానిస్థానమునందు రెండు 
గొప్ప దుర్గములుకలవు. ఒకటి హౌరత్, 

"శెండవది 'దెహూదాది. ఈరెండవది ఛాల్క్కు 

సవి-పమందున్నది. ఇది అక్పన్నుండి అఫ్ 
గాన్ తుర్కిస్థానమునకుబోవు” బాటెలనన్ని 6 

టినిగాయును. ఈ కోటకట్టుటకు. బం్యడెం 

డేండ్లు. పట్టినది ఈ కోటబురుజులసై (క్రప్ 

వాచీకిన్ న్, నార్ షిన్ పెల్డ్ మ్యాక్సినుమ్ అను 

వేళ్ళుగల నావిక కీనుకతఘ్మ్నులు (Naval 

quick-firing guns) గలవు, 

పష్తుభామలోం గొ”ంతకావ్య వాజ్యయమే 

కలదు: పే.క్మాలియనువాండు స్యాత్ దేశ 

మును గెలిచిన సమాచారమును వర్ష సచేయ్య 

నట్టకావ్య మాధాష్టలో? మిక్కలి పురాతన | 

మైనది. ఇది పదునై : 

టు దవ శితాబ (పారంభో 
~ ది 

మున దాయయఢనదిగాం గానవ్గచ్చు చున్నది, 

"౧రగార్లలో 

కొన్ని బేశముల . గెల్చెను, వాండే యోచరి 

తను వర్షి వరిం చెళ్లు గ్రంథమ్నువాగాను. అక్బరు 

? 
ని * 

ణి 

ఫ౭౯ 

కాలమందు "బెయజిద్ * ఖన్స రీ. అనువా(డు 

పస్తే శ్ఞామల్యగావ్యము కా సస "స్పెలేడుమశ 

, స్రంస్కరణిక ర్త త్ర పదూనేడవృ, శళశబ్షన్నుందేలి 

స విమైన అబ్జుక్ రహి మోక ) అ సూవాణడు 

ఈళోమల్లోన్ని, విఖ్యాతేకవి.' కొఠంగ'జేబు 

, కౌలమ్సు వాడును, యుద్ధ ఫ్లీయు(డును నగు _ 

ఖుహాల్ ఖాన్యుడనువాంు ' గూడ భోకవ్రియుల 

డైనకవియే. ఈతని వంశమందును , "పెక్కు. 

కవులు పుట్టిరి, అహాముద్ పాహాకూడ కమియని 

చేరొందినవాడు. ఈభావలో వీరకథా 

గానములు (Ballads) పెక్కులు కలవు, 
ఈచేశముసంద్లు చక్కనిపట్టు, పట్టువ్యస్త్ర 

ములు తయారొగున్గు, ఆక్సన్ నదియొడ్డుననుండి 

ఫె" అఫ్ గాన్ తుర్కి.స్థాన 

కలాకొశల్యములు: కదలి (గ మాము 
3 వర్హకము' 

గ లును బొఖారా, మె 

సెడ్ అనునవి పట్టుపనులకుః జేరొందినవి, 

పారాత్ , కందరు పట్టణములలో? గాడ 

పట్టుపనులు జరుగును. పారాల్ (పాంతముని 

తోం్షేయంబడిన అంగీలు, పోస్టిను లనంబడు 

నవి మిక్కిలి నిపుణతతో సీ'చేశమరిదంతట్లను 

చేసెదరు. బంయెలనెంట్రుకలతోడను, గొడ్జాల 

యొక్కయు. పద్వలేవుమేకల యొక్కయు 

బొచ్చుతోనేయంబడిన మెత్తని వస్త్రములు 

ఈణేశమందలి యొకవిశేవమని చెప్పవచ్చును. 

ఇవి మిక్కి.లివెలగలవి., 

“కాళ్ళతోటి(పూసల్భ జపమాలలు చేయుదురు. 
లా 

? 

¢ శ 9 

మరచి తివాసులు చేయుదురు. న్గాక్జాలతోళ్ళ, 

% 

“1 

» 

కందహారులో ఎర్ర * 

గెల 



, వజకు బండ్లుపోంగలవు., ఈ జేశమందుబండ్లుబి'కే 

ఐ = వములేవు, . సరకులన్ని యు నగరపు తట్లమిం 

మ 

గుండ జలాలాబాదు మోదుగొ 

మలగుండ "వచ్చును. మూడవది కందవోర్ 

ft 

ల న్ 
ల రి 

గ 
అఫ్ గా నష్టా? నము 

లొ 

ic 

[నం. _ 

| క్కి గా a ఛి 

Fal al 

వచికరములను, : “శ్యామ. పుష్టిక్ 

గములునుం' తగు అత్తి గ్రాము ల్నకోడ్, il 

బాదామ్, పిస్తా. మొదలయిన ఫలజాతు బబ 

మున్గురడీ యక్కు.వగా హౌగుమతి “యగు 
చుండునులి ఈపండ్లును ఎండబెట్టి 'నిలువచేసి / 

చేశాంతరమ్లులకును? బంపెదరు. రధిగ్గుల' కుష ' 
“యోాగపడ్య మంజిష్టయ్యు నింగ్గువయు నె; మలి 

యగునుం ఈజేశనుందు 'వేటకుక్కులనుపెంచి 

యళ్ముదురు. ళా 

€ 

అఫ్గాని స్థానమునుండి యితర దేశము 

లకు బోవుటకు వర్తకపు నాటలు పెద్దవి 

'నేడుకలవు, అందు మూడ హిందూ చేశ 

మ్సునక్రు వచ్చునవి, ఒకటి పారనీకమునకు( 

బోవ్రనది. మిగీలినమూూ(డు ఆ చేశముయుక్క | 

యొకీభాగమునుండి మతియొక భాగమునకు 
బోవునవ్మి హిందూ జేశమేనకువచ్చు యాట 

లలో నొకటి కాబూలునుండి ఖై బరుకనుము 

వచ్చును. 
శండవది కంద హార్ గజ్నీలనుండి గోమల్ కను 

నుండి శ్వేహీమిదుగావచ్చును. ఈమూొటిలో " 

ఫై బర్" మౌార్షమును_ క్వేటా మార్గమును . 

మంచివి. ఇందు "శ్టిటామాగ్లమంతయు బండ్లు 

నడువ వచ్చును, ఫ్రై బరు మార్లముతం జాల 

జీ 

“దను: జంకొలమిోందను త్రీ సికొని పోంబడున్య" 
ఛ్ 

వి 

శే ” 

లారీ 

గొ 
" 
వా 'చేశమునంధుస్ పౌవించా లనరడు” " 

వారు ,తొందలః విరుగుడు (సంఛార) వర్త 

కులుగ నుందురు! వీరుడనందలకొలంది గుంపు 

లుగంజేరి గజ్జముల మిాందను, ఒంకెలమిం 

దను సరుకులు. వేసికొని, దొంగలు దోచు 

కొననకుండ వెంటంగత్తులను కళారులను తీసి 

కొన హిందూ దేశమునకు, బొ ఖారాఖొ రా 

_సా౯ దేశములకు 'బోవుచునచ్చుచు నుండే 

దరు. హిందూ దేశమునకు చలికాలము 
పొరంభము కాంగానే గోమల్ కనుమ[తోవన 

వచ్చెదరు. సంజాబుకుం జేరి యచ్చటి తమ 

ఢ్రీలనూ, పశువులను పంజాబు "మైదానము 

లలోనుంచి ఆయుథములను (ప్రభుత్వము వారి 

స్వాధీనముచేసి,. రై. లుమార్ల్షమున తమసరకు 

కలక తా, కరాచీ, నాగ 

పూర్ మొదలై న ప్ర చేశములకుం బోయి 

యమ్మి అచ్చట అఫ్గాని స్థానమునకు 

గ్గావలసిన సరకుల. దీసికొని వనంతయుకువు 

వలకు! దిరిగి పోవుదురు. పీరిని ఉత్తర హిం 

దూ చేశమీందు రోహిలాలనియు, అఫ్ గాను 

భనియు నందురు. పీరేకారణముననో దథ్సీణ ' 

ఉేశమునకు వచ్చుటోలేదు, 

పర్వత (ప్ర'జేశ మైనను (ప్రజలు కష్టపడి సం 

వత్సరమునకు "రెండు పంటలు పండిం బెదరు. 

మతి యెత్తు ప దేశములదు మా।త్రమొక్క.. 
పంకేప్రండును, గోధుమలు, యవలు, కాయ 

ధాన్యములు, "వతి, జొన్న, "మొక్కజొన్న, 

పొగాకు; ముల్లంగి, - 
ఇ 

ఛి 
. ఉ 

లను బొంబాయి, 

అమ్మూదోలు ఇన ఏట 

ణో 
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పరడును. ఇచ్చటి ప్రవర ముఖ్యానో హారము థు 3 71 

మలు. ' క్తుంకునుపువ్వు , పంజించి విళేమన్లుగ] 

) నెగువుతి 'శేయుమ్రు. | 
వ్యవ సాయము, పంటలు 

మొదలయినవి 
+ » 

ము ఫలములు, +" యర 

'రోఫ్ దేశమందును హిందూ చేశము 'నంధునో, 

పండునట్టి యు_త్తమ ఫలములన్నియు 'సజేశ 

మందు. బండును, (చాతులు వికేషముగ్యం 

గాయును, కొన్ని (ప్రజేశ ము లన్నియు (దాతా 

లతలయుద్యాన వనములని చెప్పవచ్చును. 

నలుబది విధములయిన (చాకుపండ్లు కలవు. 

కందహోర్ చుట్టునున్న పల్లెలలో నిట్టితోట 

లసంఖ్యములుకలవు. విత్తులు లేనీ చామ లుల త్రి 

పండ్లుకరాడ నెక్కుడుగనుంతును. ఈచేశము 

వ్లారనేకులు ఈఫలములను; ఈఫలముల రస 

ముతోం జేయ? బడిన రొక్లులనుతినియుందురు. 

నీటివసతి కావలసిన సెశులకు సరు కాలు 

వలద్వారా "పెశ్చైదరు. కొన్ని కాలువలు భూమి 

మీదనందును, కొన్ని భూమిలో | నురేడును. 

భూమిలోనున్న జలలను ఒకదోనితో నొక 

'దానిని కాలువలద్వారా కలిపి, యంతకంకుం 

బల్ల పు (ప్ర'జేశములకుల ° బారునట్టుగం జేయు 

దురు. ఇట్టివానిని నొ చేశమున కేజ్ అందురు. 

ఇప్పుడు అృఫ్ గా నిస్థాసమనంబడు జేశము 

.వూర్వకాల యొక్క చేశమ్ముగలేదు. వేటు 
~ bd వేళ్లు భాత్వములకు 

క yy 

వించెను, మిష పూస్వే కాలమున ననంగా 

తాళం యేంద్లకుం బూర్వ్వమిష్వోమ కాబూల్ 

వను బడ్డు "జేకమునక పర్మొపనిస ఖె ఢ అనియు 

ఇచ్చటి ముఖ్య విశేష. (Paropanisadge) సాఖాతో "ప్రోరకమునేకు 

వరియా + (గైటాహరిరూడ్ )* అన్నియు 'కంద 

హార్, సాంతమునటే భరో సమీ యా, 

(Archosia) ఫనియ్యు? చేళ్ళురజెన్లు. మడ్రాన్స్ 

తీనుప్రాంతమునకు బా డ్రోమియా (Gedrosia) 

అనియు ,బాల్క్- అనువానికి చ్యాక్టి) యా 

(Bactris) అనియు చేళ్ళురిజెను. ఈ భాగము 

లన్నియు పారనీకరాజుల (కింద ఉండెను. 

క్రీపూ. కతగాో లో నీచేశములనన్ని టిని 

మహామహా డైన అలెగ్డాం డరుగోజయేం చెను, 

ఇతడు క్రీ పో, “3౨9లో న్ఫృుతుండూకొంగా 

న్గాతనిరాజ్యములోని తూర్ముభోగమాతని 

సేనానిజేమెన శెల్ల్యూకన్నికటర్ అనువానికిం 

జేఠడెను. ఆతని రాజ్యములో నే ఆఫ్గాని 

స్థానమందల్శి చు ప్రై రాజ్యములుకలఫు. కీ ఫూ. 

05 లో సతిని ఓడించి (బొౌల్క. స్యా 

తప్ప) యా రాజ్యములన్ని యు మగధ చేశస్తు . 

మ్కర్యచ(క్రవ_| ర్హిమైనచంద్రగుప్పుండు స్వాధీన" 

పటుచుకొనెను!. * కొన్ని దినతులళు నీ 

రాజ్యములు మగధ్ధ రాజ్ఞ్జుల చేతినుండిపోయెను, 

ఊ ఈళబ్దమయునకు సాకర్రపీభానలో సికందర్ అనియు, 
© 

సృంస్కతీభానలో అలకనుంతు (డ నియ్చు రూపాం 

అవి ) వే టు ధరాజుల కీ ఉదనురీడుట యు స ంభ |. ల to Smith's E
mly History cl‘Indig, 8rd edition, 

a ' ' © . 

క్ ॥ 4 అ . త" ఠి తాం త టి తి 

క! 
ఈ 4 లి థి ఈ 

~ ళ్ ఈ ఇ 

? 

ప! 

ఇచే 



« 

* 

Po [నం 
‘ ళ్ ళ్ ళ్ లొ o 

[బీ ల ale ళా స an 

ఈ చేశఘులో" , పార్గియను 

భొంకఖోధషేన, శ్లేకవంశము నారు శరత | 

భోగమున్న! . Un ల పో ౧౩6 "పసింత్ మున 

అ(శ్రవ్విరోదిరి. ట్రీకణారి ('ప్రభత్వము బ్యాక్)" 

యాలోరీ గొంతబజకీండెను. -రెందు శతాబ్ద 

. ముల తరువాత , యుెసాచి అనువార్గు ముథ్యా 

శ్రియానుండి వచ్చి (గ్రీకువారిని సార్థియనులను 

ఇెడలరగొట్టిరి వీరినే. కే షనవంశము వారీని 

చెప్పుదురు. ఫీకిలో కని నిష్క్టండను వాడు 

మిక్కి-లి గొప్పరోజు (2౮-౧౨9). ఈతని 

రాజ్యము హీందూ దేశమందు గంగవణకును, 

"కాళ్మీరము; పెషావర్, కాఖూల్, ఆక్సస్ 

నదీపాగుతము . మొదలయ్యిన "వ్ర చేశ ము 

లన్నియు వ్యాక్థించియుండిను. ఈ త్ (దు 

బౌద్ధచుతొభిసూని. ఈ ,వంశమువారు గోన 

శశాబ్దమువణకు సచేశముసపై  గాజ్యముబేసిరి. 

అ శశాబ్దమునంయ వాష్" తెల్ల నివాఖైన 

వళాణులచనోడింపంపిడిరి. కాని ఏర్మిపభ 

సూలర్తి రి 'నేడవ శతాబ్బమువటి కిం బో'లేదు. 

ఫీరినే సాహి రాజులందురు. ఏర కాలములో 

' స'చేశమున బొద్దమతము వ్యావించియుం డెను. 

ఇప్పటికిని సౌద్ధమత చిహ్నము లూ చేఫేము 

నందుం సినవచ్చును. ఈ  పాహివంశముచివరో ' 

పురుషుండు కతొర్నోనురడనువాండు దుర్తా 

ర్లుడై నందున నాతన్గిని చంపి యాతని మంతి 

“యగు కలారుండనువాండు శ్రీః శు భాగం 

శంవత్సరపా9ంతమున . రాజయ్యను. పడు 

చావ్మాణుండనీ కొంద ఆుతురకలు "వ్రాసి 

oe al 
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లనువార్లు! నార్. నానిక్యుతియ రో యాండ్గుని యితేర్గుల లి 

"య్లావో. 'కృథంశమువోరు. " * శే, ౧౦౦౦ 

.వజకుం గాబూలీ్లో ఛాజ్యమ సీన్లు "కోన 

'వచ్చుచున్నద, ఈ వంశమువారు “మిక్కిలి 

, రాజ్య, విస్తారముగల వోరయ్యును " ఉత్తమ 

"సద్దుణ 'మండితులుగను, ఆడినమాట తప్పని 

వారుగను, తమకంెటుః దక్కు.నవారిని దయ 

తోం జూచువారుగను, నుండిరి ” అని యొక 

మహమ్మదీయ చరిత్రకారుండే వొసియు 
న్నాండునో 

కాబూలును జయింపవ లెనని మహామ్మ దీ 

యులు వేసిన పథమ (ప్రయత్న ములు సిద్ధించిన 
వికావు, - అరబ్బీవారు _౨-వ శతాభ్రాంతేము 

వణకు పళ్చిమవై పు అఫ్గాని స్థానమును 

జయించి మహమ్మదీయమతమును స్థై స్టావించిరి. 

హీ, రాత్ మహమ్మదీయమతేసంబరీధ నైన 

దమొక' ముఖ్యష్టట్టణమ య్యెను, తోమ్మిదవ 

శత్రబ్బమునందు( గొంతకాలము వణకు 

వన్ సొతులోను, బాల్కు.లోను, పార లీక 

లయిన "సఫారిదులు రాజ్యముచేసిరి. వారి 

తరువాత సామానీదు లనువారు వచ్చిరి. 

వారిని పారదోలి గణ్నీలోని తుర్కీ.వంశము 

నారు కాబ్రాలయిరి. వలో గొప్పవాండు 
షీందూ దేశము .మోయందికి బదునేడుసారులు 

దండె త్తివచ్చిన మవామూణ్ అనుమూ ర్తి 
భంజకుండు (౮౧౦౩౦). ఈతండ్సు గజ్నీ లో 

గొప్పవిద్యోవీఠమునుస్థావిం చెన్ను గొప్పగొప్ప 
ల * Heliot’s History of India a8 told>by its own 
historians, Vol. మీ, Yell &40, 80 
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పదిడితులకు వా ఫరాజధానీని i 

బహాుసౌధములతో ' నళంక్రరొు చెను. , ఖ్రైవం 

నమువారిని వెడలణోొట్టి "అఫ్ట్గేను రాజ్య 

మును, అక్రమంచుకొనినది సోర్ వంశము. ' 

ఈవంశమునందు. “చేకొందినవాండ, వహాబ్యు 

దీన్ గోకి (౧౧౭౩-౧ ౨౦౬). ఈతండు ఢిఫ్టీ శ్వ 

రు(డైన పృధ్విరాయుని ఓడించి హిందూ చేశ 

మందు తురుష్కుల సామ్రాజ్యమును స్థాపిం 

చెను. ఇతని (ప్రతినిధులే స్వతం(త్రులై బానిస 

వంశజులనంబడు ఢిల్లీశ్వరులై ర. పీరు అఫ్ 

గానిస్థానముతోసంబంధము లేకుండ స్వ్వతంధత్రు 

లైరి. కొంతకాల మో అఫ్గాన్ "రాజ్యము 

ఖ్యారిజమన్న వేరుతో. గోద్ది కోలమున్న 
సా(మ్రాజ్యములో(జేశెను, కరువాత చంగీజు 

ఖౌాానుని బందిష్లోటు మూకలీ దేశమును ఆశ్ర 

వమించుకొనెను.. ఇందలి చాలభాగము మతి 

యొక బందిపోటు నాయకుఃడగు తై మ్లార్షు 

వచ్చి యాగక్రమించు కొనువజకు (౧౩౯౪) 

వారి స్యాధీనమం చే యుండెను. వ్లతనితరు 

బాత నీతనిగొప్ప రాజ్యము తునకిలుతునక.లై 

పోయెను. కాని హెరాత్ , బాల్క గజ్న్సీ 

"కాబూల్, కందహోర్ 'ప్రచేళముఖలో స్త్ని 

వంశజ్ఞనే రాజ్యము వేయుచుంశీరి. ఇతని 

వంశజుందే బాబరు. ఈతే(డు బదక్ పాన్, 

కాబూల్, కంగహోరు (ప్రాంతములకు. (బభు 

వుగ నురిడెను. ఆతడు ౧౫౨౬ లో, ఢిల్లీలో 
రాజ్యముచేయుచున్న ఇ(బాహీంలో దీ స సుల్తా 

నును ఓడించి హిందూ డేశమిలో ,మోగ్గల 
4 అ 

| ససమూజ్యమును ॥ స్థావర చెన్ను *ఈమోగల్గు 

లక్ష హీంధూచాజ్యము వన్చినతరుషాత చిన్న 

*చియిగు అఫ్ణానుహ్వాజ్య ము" న్ములగోమ్ముమి6ది 

*పప్పుష్టల్మె నయ్యెను. అక్షరు ప్రభత్వ కాలము 

నందు శిరుగంబడీన అక్రుగాను * చేశజులను 

 గలుశుటకునై. అక్షరు శన సేనొనులగ్లో,రాజా * 

బ్ బల్ ర్యోజాతొ గడ కొమల్ో ళాజామాకం 

సింగ్ అను హిందూ సర జారులోను' “వాని 

మోదికిం బంపెను. రాజాబీర్ బల్ యుద్ధము 

నందు మడెసను, వౌరంగజేబు కాలమందు 

మార్వాడీ దేశపురాజగు యశవంతసించాుుండు 

రాజకార్యనిమి త్త త్తఫై కాబూలునకంపంబటడెను. 

అతండచ్చటనే మేర్ణణమునం 'టేను. కోన్ని సం 

వత్సేరముల నజీవాత బడక్పానునో ఉజ్ 

చక్కు లా(కమించుకొనిరి. శందవ్లోరును 

పారసీక 'రాజులయున సఫవిదుబు తీపిక్రొనిరి. 

గజ్నో కాబూలులు మాత్రము సోాగలులకు 

దక్కినవి. ౧౭౮లో నాదిల్ శేహ యను 

వాడు అఫ్గాని స్థానములోని రాజ్యముల 

నన్నిటిని నాక్రమిరచి ౧౭౩౯ లో ఢిప్లిని 

దోచ్ళుకొనెను. ఇళ్లన్నియో క్షతాబ్దములు 

సారతం(శ్ర్యమును అనుభవించి యో దేశము 

నొదిల్ శహమృతినండగనే (౧౭౮౭లో స్వతం 

తిమయ్యాను. దీనికి 'స్వాతేంత్యమును జాతీయ 

తను ఇిచ్చినవాండు అవాతుద్ శావా అద్దాలి. 

నో 

* నాడిల్ ఇాహ తనసె సైన్యములో అఫ్గాను * 

లా, లను కొందటిని చేర్చుకొ నెన్ను అట్లు చేరని 

బూరిలో అహమద్ శావా అన్దాలియొకండు. 
a 
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నాదిల్శావ్ర మరణముందగనే “౭౭లో కంద 

షోర్ పట్టషమందు, అఫ్ ఫ్గాన్సా నాయ్యికులం 

దయ (లిపీ య్లాతనిని 'రాజుగ 'నేన్నుకనిర : 

ఆతుుడ్య దుర్గొటదరాన్? (ఈయుగమునకు . 

ముత్యమః) వీనుబికుపీమును ధఢించెన్టు. “తన 

+ జాతి వారికి (ల్వాలీల కం దజేక్సి దు థాఫీలసన్న 

భికుదు నొఫంగోను. . ఈదురాన్టీ వంశ మే 

ఇప్పటి వజకున్ను రాజ్యము చేయుచున్న దీ. 

అక్హాభీ ప్రభుత్వమునకు వచ్చి నప్పట్టినుండియీ 

అఫ్గానిస్తానమునక్ సతం(త్ర రాజ్న్వమన్న జేరు 
హతిన నచ్చినది. అంతర మూ 

ర 

చేశమునారికి నా బేశమువారిక్టిలోంబడి స్వతం 

తనావేములేక "యుండెను. పోనపత్ యుద్ధ 

“ రంగముమిోాంద 4 మురాటావోరిని నోడించిన 

వొండ్కు “ఈఅహమ్మదుశాహ , అశాలిమే, 

ఇతడు మిక్కి-లీ భూరుండై , తన రాహిమును 

వాలవలణకుి వ్యాకీంప(జేసెను. ఈతని మళణ 

me 

కాలమువ టికీ అఫ్గానిస్థానమంతేయు నతని 

స్వాధీనముగుటయీగా క, 2 తీరమున తుర్కి 

(దనము దశ్శీణమున సింధు బలుచిస్థానములు 

+ తూర్పున ,కాశ్మీరము, పశ్చిమమున ఖుహసా౯ 
॥ బేశస్టుర్థాజు లీతని సార్వభ్లామత్వ మీను ఒప్పు 

కొనిరి, 

నొందెను, ఇ 

ఈతని కుమారుడగు _తెమూరు రాజ 

+థానిని. కందహోరునుండి కాబూలుకు మూ 

“ర్వెను, ఈఠే(డు ఇరువది యేండ్లు రాజ్యము 

చేసి, “తికి, లోం జచ్చిపోయైను. ఈతని 
pr 

ఇతండు ౧౭౭౩లో 6 గాలధర్మము 

గ ఫధక్వకాలములో. న్ా ఏరిసాాథ్ “ 

(నవఫీనురిడి, తప్పను, బాల్, - అఫ్గాన్ 

,శురిస్థానముయొక్క. యఃతరభాగములు ఇవాల: 

“వణకు స్వతం త్రమిలయ్యెను. భోరాసాన్, 

/కాళ్మీరములలో,తిరుగు బౌటునకు వీజూరో పణ 

- ముగేయయుడెను. తై మూరునకునిరువదిమంది 
పుత్రులుండిరి, ఆరాజ్యము గుణించి వారిలో 

వారికి బెక్కుతగాదాలు కలిగను. జమాన్ 

అనువాడు అమిర య్యెను (౧౭౯౩). ఈతని 

"కాలములో పంజాబు వీరిచేలతినుండి పోయెను. 

౧౭౯౯ లో సీతనిసహోదరుండైన మహా 

మూదు “అను వాడు రాజ్యము 'నా(క్రమించు 

కొనెను ౧౮౦౩లో. గొన్ని కుట్రలు 

జరిగి రాజ్యము ఈతని సోదరుంటై న జావా 

సుజా ఉల్ ముల్. అన్న వానిస్వాధీన 

మయ్యెను. మహమూదు రా జ్య భీ సుం 

ఢయ్యును. నెపోఖియన్ పారసీక బేశపు రాజు 

త్య , చేయుచున్న న్నేహమువలన బ్రిటిషు 
రాజ్యమునకు నష్టమురాకుండ జ్యాగతపడు 

టకై ౧౮౦౯లో "ఇండియా దొరతనమువారు 

మూంటుస్టుఅర్ ట్ల ఎలిఫీన్ టన్, అను వానిని 

“ళవాసుబాయొద్దకు బూతతాంుంపిరి, కాని 

యింతలో తాజ్యభిష్టుైై న మహాఖ్లూదు 

వొ వాసుజూను ఓడీంచి మరల్గ రాజయినందున 

శృదూతవెళ్లి న + (ప్రయోజనము 
సఫలమ్ముకాలేద్యు మరల 'శాజయిన మహ 

“మూదు తొమ్మిది సంవత్సరములు రాజ్యము" 

“చేసెను. ఈతేని* 'జాలమందు ? సి సీతనిముంత్రి' 
ఆ) 

(౧౮౦౯) 
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వేంశేజు(డు) చర్యాఫీకోరిగ నుతెణెన్లు. +, కోని 

మవహామూదు ౧౮౧8 తో “సీమంత కనుల్గు 

దీయింవెను.. అందువలన మం(గ్రి యొక్క 

తమ్ము (దైన నుహమ్మ ద్ఆజీన్ అనువా(ఢును 

అతని సవతి తమ్ముంటైన దోస్తుమహమ్మణ్ 

అనువా(డును రాజుపై. దిరుగంబడి ౧౮౧౮ 

లో నాతని రాజ్యభిష్టునిం చేసిరి, 

మ్మ్ క శ అమిర్ అన్న వదవిన్లి. ఛగించెను 

శావిళ్ళుజ్యా . యిర్తిన్సీషు. వారియొస్థకువచ్చి? 

»* 

ఇ 

శే 

,హీరడూ చేకమసేందు, చాగియులజెను. 

న ౧ల్లోకిల్లలో పారనీకరాపి హాశౌశును- 

ముట్టడిం ఛెను.భుష్యా వారిక నమోారేకు "జే స్నెహ 

త్న 

% +? 

"మ్మొద టి అఫ్ గాన్ యుద్ధము 
9 

౧౮౩ర-౪9 

మధి కముగాంజొఛ్చెను 

చేత, 

నిండియ్లా "దొరతేనమే 

ద కారణముల 
+ 

తరువాత గొంతకాలమువజుకు నిశ్చిభుం వారికి నాఆవోళశనముగలిగి వారు అఫ్గాని 

డన రా జేర్చ డలేదు. మహమ్మద్ ఆజీం 

కాబూలు .. స్వాధీనపరచుకో నెను, కాని ఇతర 

పాం౦తముల గవర్నరులాతని యాడ్డికులోం 

బడకపోయిరి. హెరాత్ స్వతర్యతమాయను. 

అఫ్ గాన్: తుర్కిస్థానముం బిదక్ పాన్ చీలి 

పోయినవి. పంజ్యాబుసింహమైన రణజిత్ సింగు 

'కాన్మీరము) ముల్తాన్) డెరాగాజిఖా౯, అటక్ 

అను. .బేశములను.' (ప్రాంతమీిలను, స్వాధీన , 

పజచుకొ నెను, నౌవహరయొడ్డ ౧౮-౨౩ ల్లో 

_అఫ్గానులను పూర్తిగం బరిభవిం చ్చి సెపూ 

వర్గూడ. లాగుకొనెను. మహమ్మద్వుఖా 

౧౮౨౩లో మృితుండయ్యె. అంతవారి(బారక్ | 

జాయ్) 'యున్నదశ్యులలో రాజ్యమున్నోకో. 

కలహములుముదిరి ౧౮౨౬లో దోస్తుమవా' 

మ్మద్. కౌఖూాల్ + గబ్నీ (ప్రజేశముల స్వాధీన 

పజణ-చుకొ నెను... జలాలా బౌద్మకూడ త్వర 

లోనే యతని॥ి వశమయ్యు. ౧౮5౫లో శాహ 

న్రుజూ, మరల రోజ్యము సంపాదించుటకు యత్న ఈ 

ముచేయయగో శాకతేనిని. ఓడించి దోస్తుమవూ 

149 
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స్థానమునకు బన్నెన్ అను రాయ బారినిపంపిర్గి: 

కాని అమిర్ ,నీరికి ననుకూలముగం చెప్పక 

పోవుటయేగాక, ఇమృప్పుడు ఏిర్రక్షి స్నేహితుండు 

గానున్న రణచేతుసింగుమిదికిం జానుయుద్ధ 

మునకు బోయెప్సనియం + శనకసాయము 

చేయవలసినదనియుం. గోలెను, అంత, నిండీ 

యాగ నర మెర్థిట్లువారు అఫ్గానిస్థానము 

దండు'వెడలి దోస్తునహామ్మదును 

రాజ్యభష్టున్నిేసితమయాశ్రయమునందున్న 

శావాశుజాను రాజ్యముపై గూర్చుండలెట' 

నిశ్చయించిరి, రణజీతుసింగుకూడ సాయము. 
+ » 

వేయ్మనొప్పుకొనెను.కాని యంతగ్గాసాయము * 

మోడికి 

» న » 

+ ఉ త్తరసింధు చేశమునందు ౧౮౮లో 

అఫ్గాన్ దండయా[త్రనిమి త్త త్తమై _౭౧౦౦౦ 

చేసినవా(డుకా(డు, 

న సైన్యము సిద్ధ సదమువేయంబజెను. సర్జాన్కీన్ 

» 

అను వాడు ' "వార సేనాధిపతిగ నుండెను. 

సైన్యము బోలన్.. కనుమల్లోనుండి వెళ్ళీ 
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కందహారుని బ్రత్రమంచ్చి చోచ్చ్ట శావాలీ రము జనేవర్తి_౨-వ శ ఇం! ఫు మైన్యమం” 

జాకు ప పట్టవా మైన. హూనైల్లో గజ్న వీశమ (, తథు గాబూలువికిచి ' వెట్టనట్టు (త్రోవలో 

మయ్యెను" ధోగ్తుమహేమ్మదో 'సారిపోలగా 

౭వ -ఆగోష్టుధిన్ మున్ శా హాశుజా ,నాజథాని' కలుగంజేయకుండునీట్టును కరారునామా 

లో. (బవేదేంచాను. ప ౧రాళం- వాసంవత్సరమున | వ్యాసికొని, ఇంగ్సీషుమై న్యము కాబూలునుండి 

దో స్లుమవాన్యోదు ఇం స్మ మ వాగిస్వాధినం బథలు చేరెను. ఇట్లిసై న్యము , హిందూ దేశ 

“మయ్యునుం ఆతనిని బ్రండియ్లాకం బంపీరి, మునకు వచ్చుటకు బయలు చేరినప్పుడు రణంం౦ 

అందణజును యుద్ధము సంపూర్ణ దిగ్విజయ "మై నికులుండుటయేగా క; ౧.౨౦౦౦ మంది సేవ 

ముతో బూ కమొనదని సంతసించిరి. శాహ | కులుగూడ నుండిరి. చలివిస్తారముగ నుండెను. 

శుజాకు సాయముగ'కా బూలులో౮ాం౦౦ ఇంగ్లీ అఫ్గానులు వీరికి (తోవలోమిక్కిలి బాధ కలి 

షుసై న్యమును మ్యాక్ నాటన్ అనువాని ఆధి గించిరి.. వారిచేతనేమి, చలిచేతనేమి యిా-సె 

పత్యము (క్రిందనునిచి, బర్ నిన్ అనువానిని | నికులందిజును మడిసిరి. కొందజు చెలి 

ఇంగ్లీ మువారితర్ఫు రాయ'బోరిగనియమంచి 'బెట్టంబడీరి. డాక్టరు బైడన్ అనువాం డొ 

సరోజూన్కీన్ “భిడలిపోయనే, కాని మొదటి క్కడుమాక్రము మిక్కిలిదై న్యస్థితితో ఇంగ్ల 
నుండియు కాబూల్ (పజ లీ క్రొ త్త (ప్రభుత్వము షువారి పటాలమున్న జలాలాఖా దుకు(జేశిను, 

మందం. గేవముగలచ్వార్థుగనే “యుండిరి. | గళ్నీలోనున్న మై న్యముకూడం  గాబూలు 
౧౮ర౧-వే' నవంబరులో (ప్రజలు తిరుగోంబడి . వారివశమ య్యెను. కందహాోర్, జలాలాఖౌద్ 

కాబూలులో బర్నినును, ఇత రాంగ్లే యాధి శ్లరెండుమా (త్రము ఇంగ్నీషువారి స్వాథినము 

"కారుల్లను నరికి వేసిరి. దో స్తుమహమ దు కుమా  నందుండైను. 

వారికి కోబూలువా గశేవిధవైన యిబ్బంది 

_ -రుంజై న అగ్బరుఖానుండు తిరుగు చాటువారం ఇట్లు (బిటిషుసైన్యమునకు నఫ్గానిస్థాన 
౧ దజకు నాయకుండు, సంధివిషయ మై నూట | మునందు౮ోల్లిస ఘోర మైనయాపత్తుకుబదులు 

లాడుటకుం బోయినప్రూడాతండు తనచేతితో ' తీప్పికొనవ్హలయుననో ౧ ౧రోరో.౨-వ సంవత్సరపు 

సర్ విలయం మ్యాగ్ నాటనును పొడిచి వేసెను. "ఏపిల్ నెలలో నిండి యానుండి జనరల్ప్లాలాక్ 

ఇక్షు ఇంగ్లీము సై న్యముసకు " నచ్చటం బెక్కు | యొక్క. యాధిపత్యము[క్రింద ఖైబర్ కనుము 

ఆపదలు సంభవింగెను, ౮ాంంంలో' 8౧౦౦ | గుండ గొప్పసై న్యము పంపలబడెను. ఆతండు 

"మంది యిట్లు హతులైర్తి రం మాది | సెష్టంబర్గలో కాబూలు సాక్రమించి అచ్చటి 
“మాత్రము మిగిలిరి, . వీరునుశత్రునుధ్యమున, దుర్గమును _ నడిమిబౌజారును _ పడగొట్టి, 
నుండుట యసంభవమయ్య౧౮౪౨-వ సంత్స వ దీల్ముగనున్నో " కొందటు * బ్రమ సైనికుల 
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న " వక్షవబుచుకొని డా వచనాల హిందూ 

 'చేశమ్వునకుం 'దరిగివె చ్చెమం ఇ ఇతరుస్తిచే సి 

కొనిరాయబడి, బలవంత ముగ దమకురాష్వేగం. 

జేయంబడిన శాహశుజాశు అఫీగాను లెన్న 

డును: ివీమింపలే దు. ౧రోక్ష_౨-వ .సరివత్స్య 

రము ఏ(విల్ ' “నెలలో నాతండు చంపంబళెను. 

హింందూ చేశమునందున్న దో స్తమవామ్మ 

దును విడిచి'వేసిరి, వాడు మరల కాబూాలుక్షు 

జరిగిన 

రెండవయుద్ధ కాలమునందు. నీతండ్డు సిక్కు. 

వారిలో(గలిసి అటక్ తీసికొనెను. * ఇంగ్లీ షు 

'ఎవారీతనిసె సై న్యములను ౧౮రీగో ఫి చే౦వరిలో 

గుజరాత్ యుద్ధములో సిక్కు వారితోంగాడ 

నోగీడించిరి. దో 5 స్తుముహూమ్మదు ౧౮౫్మిం లో 

'బాల్క్(ప్రాంతమును స్వాధీనపజుచుకొ నెను. 

౧౮౫౫ లో కందహార్ కాలిణచెను. అసం 

వత్సరమునంచే యతనికిని ఇంగ్లీ షువారికిని 

స్నేహము కుదిశెను...౧౮౧౬ లో" పారా 

తును పారశీకులు తీసికొనిరి. . ౧౮౧౭ లో 

పంజూబు దేశపు చీఫ్ కమిమ్టరును, దత 

మవామ్మదును పెబావరిలోంగలిసికొని సరిధి 

ఇచేసిళ్లొఫిరి, ఇంగ్లీ షువోరు ఆమిోారు నకు 

చారీసీకము నెద్దురింయటకునై కొంతమైన్య 
ధనమును (51b5idy) ఆయుధ్యయులును ఈశీయ 

నొప్పుకొనిరి, తీరువాత ,హింతళ్తా దేశ చరి 

త)మునంచుళ' (బ్రఖ్యాత మైన సిపాయిల తిరుగు 

బాటు హీంథూ దేశమందు కంభవించినది. 
p్థ 

రాజయ్యను, 

సిక్కు_వారికిని ఇంగ్రీషువారికిని 

ఖా 

స్నేహ Rs లేషూరు AY మనా! 

| తుడ్యగనే య్లండైను: ఛ౮ంజకితో దోస్తు 
|. నుహమ్మరు' "హరాకను -మ్యట్టడించి. పట్టు 

"ల్నెకు, , అచ్చటనే. రహితేంకు లికి దినము 

లకు  మృకుంగయ్యి, : 

కుత్తని కువూరూడు "పేర్ అల్లీఖాన్ . 

శ్వాజయ్యెను. * ఈలీ(డ్భు రాజ్యము కొటక్ 

చెక్కు జనులతో యో శాడవలసిన వాణాయొను, 

కాని ౧గజబూ లో కాబూలు రాజ్యము 

శై + 
"సే జా 

మింద స్టిరుండయ్యైను. ఇతం డింగ్గీమవ్వారి 

తో స్నేహము కలిగియుంజెను. ఇంగ్నీషువా 
రాళనికి బాకీయున్న ధనము సం (డైండులకుల 

రూపాయిలునే, *ఫిరంగులును), ఆయుధము 

లును, - బవుమోీీచేసిరి. క్రిప్పుడప్పుడు' ధన 
స్యాహాయ్యమ్వుగూ డం 'జేయుచుండిరొ , 

ఇట్లురిడం గొన్ని దినముల, కాతండు రుషి. 

యా వారికి ననుకూలుడుగన్యో, ఇంగ్లీషు 

వారికిం (బతికూలుండుగను 'మోరెను. క్ర 

శే ౧౮౭౮ తో నాతడు రుష్యావారి, “రాయ 

చారులు కాబూలుకురా6ంగా వ్యారిని గారవిం 

చెను ఈసమాణారము. “తెలిసి , ఇంగ్లీ ముం 

_స్రుభుత్వమువారు త్రమరాయ'బారిన్ని పర్ణిపెద 

+ 'మనగానొప్పుకొన 
శండవ అఫ్ . గాన్ యుద్ధము శిను 

౧౮౭ రారా 0౮ 
అందుమోా(ద 

ఇండియా దొరతనము 

పారు అఫ్గానిస్థాన్ అమిరుతో యుద్ధము. 

నకు గడంగిర్ దీన్ని శే "రెండవ అఫ్గానొ 

1. 
Ace 

ఎయుద్గమని పేరు, ౪ 
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రా 

- ఇంగ, షు?  మైశ్యముల్తు, నె బరు్రోవన్లు 

యు ర్రంకనమ్సు 'ఆక్రమించెగ్యు ౧౮% జనసే | 

వరిల్లో ,కందహ్లశును 'ఆక్రమిర్వీరి., అభోర్డ్, 

కాబూలునుంకి. ఫాజిపోయి? ఫి్రేవరి నెలలో 

జవ్చేనుం తేరువాత నా జునెలలన్లజిక్టును, అఫ్ | 

| గానుమూాకల్లత్?"* తెల్లర యుద్ధములు జరుగు 

యుండేను. స్తింకీను పై ఏ కిబోయ్లిన యెడల దిరిగి. 

వచ్చుట కష్టమేమోయని తమకు ననుకూలు 

కై నృఅమిరునుశాజ్యముమోంద 6 గూర్చుండం 

బెట్టి తిరిగినచ్చుటకు నెదురుచూచుచుండిరి. 

ఇంతలో 'ే.ర్అల్లీ కుమారుడైన యాకుబ్ 

ఖానుండు తాను అమిర్డున్నై తోన నియు, సంధి 

చేసికొని యెదననియు నింగ్రీషుపోరికి వర్తమాన 
మరషెను. ౧౮౪౯ మేనెలతో గండమక్ వద్ద 

” 

నిద్ద కిక సంధ్లిజరి గెను,. ఈ సంధి(ప్రుకారము సరి 

వాద్దుమాందన్నున్న కొంద జణుగుంపులే మై యధథి 

కారమును? కుర్రోం, విపీన్ సివీతావులును, 

ఖై బర్; మిచ్నీ కనుములమోది .స్వత్వమును 

కృిండియా (ప్రభుత్వము వారి కీయీంబడెను. బ్ర 

టిమరెసిడెంటు కాఖూలులోనుండుటకునొప్య 

= కొనెను ఇంగ్ల షువారి సలహోలేనిది యితర 

మనకు ననుహూలమున షర్లానని *సంతీసింఫ్లారి, " 

కోని అఫ్గానులు (మోసముబేసి.. సెష్టరబరు 

నెలలో శెసజెంటును ఆతేని , సిబ్బందిని. 'చేరపి 
చేసిరి a షం 

ళ్లు “i 

ఈ సమాఇారము శెలియలయనే'' పంద 

-జేశ్సమునుండి జనరల్. (తరువాత లోర్డు) 'శాబ 

రును 'పద్దసైన్యముతోంబంవిరి. 'ఆతండు' అఫ్ 

గన్ సైన్యమును ఓడించి ౧౮౭౯ అక్టోబరులో 

కాబూలుస్వాధీనపజు చుకొ నెను. యాకళాజబ్ 

ఖానుండు (ప్రభుత్వమువదలుకొని;, యిరగ్మీవు 

వారిస్వాథీనమై .హింందూ చేశమునందు నోరి 

వలన శుపకార వేతనమునుపొందుచు 'నుండ 

సాగాను? ,, ౧౮౭౯-౮౦ సంవత్సరపు "జలి 

"కొలము కాబూలు బేశమందున్న యుంగ్లీ షు 

"సైన్యమునకు మరల విపత్తునర్థభవించు నే మో 
యన్న 'భయముకలిగెను. 'అఫ్,గానుసరదా 

.రులు తిరుగంబడిరి. ఎట్టశేలకు వారిని నింగ్లీమ 

గా ష్లౌనగిము లోడించెను. 

కాబూలు కందహారు(ప్రాంతములను విడ? 

దీసి యింస్లీ మ వారు కాబూలుకు అబ్దుర్ 

రహ్టిమాన్ ఖాన్ అనువానిని, కందహారుకు 

రాజ్జులత్తో- రాజకీయ వ్యవహారములు నడుప " పీక్ అవీ పీ ఖాన్ అనువావిని (పభువులుగా 

నని సమ్మ తిం చెను. ఇంధుకుబదులుగ నింగీ షు షు 

వారు అమిర్ మోదీకి: పిరభాజులరాకుండం 

గాపాడెదమని యొస్పుకొనిరి (౧౮౭౯ మే). 
. మేజరు సర్లూయికవగ్నరి యనువానిని శా 

“బూలులో రసిడెంటుగా నేర్పతిచిరి, కాబూల్ | 

నుండి సైన్యము వెడలిపోయెను, అంతయు | 
Pal 

ళా ళు 

శ తః 

Ax, సే. 

“నొప్పుకొనినీ (౧౮౪౮౦) “జూలై, మే అబ్దుర్ 

రహిమాను దోస్తు మవాన్ముదుకు మనుమడు, 

చేర్ అలీకితమ్ముని కుమారుడు. కందహోర్ 

రాజయిన ౪ సేరొలల్లీ చేతగోక రాజ్యీమువదలు 

కొని హిందూ చేశమునందు (ప్రభుత్వమువా 
చ్చు పెన్ మ్నుపుచ్చు. క7ష్టోదుండెను.. 

o 
a 

గ 
a 

+ ళ్ 

+ 
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'..గ౧ళ౮ంలో నింగీ ప్ర ము శ మైన్యవష్టీలు అఫ్గాఛి, £2 స్మొ శ్రమ, పదునెనిమిది లతలు వేయం 

స్థానమ్లువిడిచి “కంటూ చేళ్లమునక్ళుషో పోను: 

' అబ్బుర్రహి హిమాశ్ఖానో క్రమముగ దనకు న 

రగ 

.బథనై, , గా లో కాఫిరిస్టాన్ అను జే 

అయత అమిగరయ్లిక్కే "సార్వష్థేనుక్వము 
బృతిక్లూలుకై. న వారిని * జయిరిచి అఫ్గాన్ * = స్థిరపాడొన్గు, శోతడన్ని ' “వ్యవహారములతోను 
"బేశమునకంతకును" (ప్రభువయ్యెను. _ ఇ ; 

ఈత(డీరువది "యొక్క సంవత్సరములు 

రాజ్యముచేసెను ఇండియా (ప్రభుత్వోము వారి 

తోమైత్రి కలిగి యుం 
| అబ్లుర్ రవి మాన్ ఖాన్ 
Cl డెను. ఈతని (ప్రభుత్వ 
౧తారాం-౧గాం౧ 

కాలములో అఫ్గాని | 
శ 

సానమునకు నంతకు. బూర్వమెన్నృడునులేని థి 

"యేకఛ(తాధి ప పత్య ము, శాశ్వత్వసై న్యము 

(Standing Army), ఇతర 'రాజ్యములతో 

సనూనముగనుండు రాజ్యమన్న గౌరవము 

కతిగినది, ఇంతకు బూర్వము సరదారులును 

పాం శాధీళులును శమయిష్టము వచ్చిన 

యొడల అమిర్ అజ్ఞవినుటోయు లేనియెడల 

“వినకపోవుటయు సంభనించుచుండాను, ఈశ్మడు 

తనప్రచండ విక్రమముచే. నాపద్ధతుఖన్ని యు 
మాని వారందజును తనయాజ్ఞలో 'మెలంగు 
నట్లు: వేసెను, ఈతనిశాలముల్లోనే రువీయాకు 

అఫ్ గానిస్థానునకుఠోల్ల సాలియేరల్య, హిందూ 

''జేశన్దువకు ఈ చేశమువకుంల సాలిచేరలు 

పారశీక దేశమునకు సీచేశమునకుగల పొలి 

మేరలుం గొల్యంబడి సిసలు 6చేయ(బడినవి, 

"ఈతనికి నీండియా' గవర్న ఘంటుహ్తాగు సరి 

తేన స్యా తఘత్రమునక్యు భంగోము రాకుండ 

విగ భిణజాాగ త్తతోం గాపాడుదుండెన్ను ఏసల- 
పోలు వినినని క తన గాజ్యములో, పచేశీయుమి 

కష్ట టిల్మిగాములు వేయ్ధుదమన్న. వినిన ' 

వాండు కొళడు, న్ 

అబ్దుర్ రహిమ్తూన్ ఖాన్ మృతినొ ౦ద్యగా 

నాతని కుమారు(డు వాబిబుల్లాఖాన్ అమీ 

రయ్యెను. రశు తండ్రిమార్ల్షమునే యన 

వనీలా లం లంబిరచెను. “ఈతడు 

ee నత్లక్వ మున వచ్చిన 

తమచాత (క్రొ త్తషర్దలతో -రాజీవేసీకో 
వలయునని య్యిడియా వన్న మంటునాను 

౧౯౦౫ లో మిస్టర్. (ఇప్పుడుసర్ లుయోాడే 

నును పంపీరి, కాని వాబీబుల్లా (కొ త్తషర్తు 

లొప్పలేదు.. అదివజకు నాతనితం (డ్రికాలమన 

నున్న వర్తులనే యొప్పుకొనుచు సంధిచేసెను _ 

ఈ ప్రసంగముననే యీతనికి“హి నమ్యాజెస్టో " 
, వొన్నబిరుద మోయ బడినది. ౧గ౦ఊ లో 

"నీతండు హిందూ దేశము _చూచుటకువ చ్చెను. 
అప్పుడీతండు) ఇండియా దొరతనము వారిచే 

మిక్కి.లే గౌరవింపంబ డెను. [కొ. ల, 

" అఫ్ జల్ గడ్ , యనై మెడ్ ప్రావిన్ 
వాద్దుసంరత్తణి నిమిత్తమై మొదట పండ్రెండు | నులో (పియాగ్య రాజధానిలోని) బిజ్నూ ను 
లతల రూపీ 'లిచ్చుచురిడీరి, Rg 

౨ అ జ 
* శి 

శ 
ఠి Aor . 

జిల్లా నాగీనా "కొలూశాలోని_ యొక (గ్రా... 
a శ్ 

oS క్యా లా 
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ధుము. శన 'ఇ.ర౭రో స్థె్పృట as శ మశ నాకమని మునకునిత్తఃడు "= 

'సదునెనినధ వళ శ్వా మధ్య శ్థాలన్టున అఫ్ 

బ్లాల్ ఖ్లాస్ండశూవాంయు కళను. (మ. 

తిక్తఫష్తాటు, 'కాలమ్డున కోట ప్టడఃిగొట్టం" 

బడెను,* ఇట్ వర్ళేంచినేతబట్టభు గాపకును, 

= త సుల్ ఖాళ్ల. గ్య అకృరుచ్యక 
వ_ర్తికి (బాత్యివియ మం శ్రిమోన అబుల్ ఫీల్ 

అన్నువానికుమారుండు. జహోంగీరు “రాజ్య కాల 

ఘున క్రీ. శ ౧&౧ం లో నీతండు బిహారు చే 

శమునకు సుబేదారుగ ననలా గవర్నరుగ 

నుండెను. క. న, ౧౬౧౩లో లో గాపట్టణమున 
గ్! త (9) 

మృతుకిడయ్యెను. 

° 
- పీరాజొబేశజుండు, “మొదటనితనిపే 

ముల్లాషు క్రఉల్లా. తండిపేరు అబ్దుల్ హ్ , 

జహంగీరుచ్గ క్రొవ్నర్తి ర్తి యీతవీనికి అమిర్ పదవి 

నిష్పను, ౧౬౨౮లో పీత్రనికి విజారత్ ల్తేకుల్ | 

అను నధిశార మీాయంబడెన్టు., ౧౬౩౮లో 

2౦00 “వేల పచాతులకును రీ౦౦౦ గుజ్జవ్లు 

"లకును మీన్సబుడారాయెను. డెబ్బదియేండ్లు 
లా /| 

ణ్ 

బ్రతికి "౧౬98౯ లో ఆగ్రొ పట్టణమున మరణ | 

మునోంరీదెను. ఈతండు కవిత్వము చెప్పువాడు 

అల్లామియన్న ది కవిత్వ స ౦బ౦ధ మైన 

యీతనినామము, 
అ 

e 

వ, విజాపుర నవాబులయొడద్ద నుండిన రిక 

సరదారు, “ఇతీ(డు ముహమ్మదు ఆదిల్ శొవా 
ణి 

యొక్క. దాసీప్పుత్రుండనిో కొందజు (వాసి 

9 3 
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.శ్మ౯ొం 

. సుక్టోద్ధార్వుగ 9 ౧౬టర “ముప్లు ౧౬౫౮ 

నట్రకునుం'డను. శివాణితం డయిన శహాజికిని 

'పీనికిని నైభముకలదు. శ్రహాోజి "పెద్ద కుమారు 

డున్నో శివాజకినన్నయునగు సంభజి కర్ణాటక 

య్య ద్దము లో కనకగిరిని పట్టుకొనుటవై 

పోరాదుచున్న ప్పుడు అఫ్జుల్ ఖానుని మోస 

.మువలన నాతండు చంపంబజెను. ఈతండు విజూ 

పుర న వాబునొద్ద శివాజినిబట్టి తెచ్చెదనని (ప్రతి 

జ్జవేసి ౧౬౫౯ సెస్టెంబరునెలలో బయలు చే 

కను. అప్పుడు "వాజి 'రాయగడముమింద 

నుంజెని, అఫ్జుల్ఖానుండు పూనామోాదికి 

'రాకుంజీ, దోగినయేర్చాట్లుచేసి యా తండు 

రు | పి ళెపగడదుర్గముమిోదికింబో యెను, శివాజి 

5 సళాపగడముమింద' నున్నాండని విని భిటు 

వెళ్ళ వలెననిఅఫ్ జుల్ ఖాను పంఢరపురము,తుళ 

_ డొప్పురము, మాణ శేశ్ళరము; కరకముబో సే; 

శ్యభ్ధుమహా దేవము,మలవడి, రహిమత పురము 

అను (గైమములమో (దుగ వాఈపట్టణముం 

జేరెను. పంఢరపురములోని విళలబేవుని, 

త్రుళజాపురమూన్ల భవానీ బేవిని విధ్వంసము 

చసనుః వ్పందుచే హీంతువులకు నాతనిపై 

“మిక్కిలి సోసము వచ్చెను. వాయాకిం జేర 

యాతీ(డా(గామమునకు( గ్గులకరణి(క్రరణము) 

అన కృషస్తాజీభాస్కరుండనుం వానిని శివాజి 

యొద్దక్షు.బంపెన్లు. శివాజిరము( దస్ గుమస్తా 

| 

౧ * మరాకీరియానశ్, (కుకాటికాన), శిండేడ 
WA °° ౪ 

కూర్పు షి ర౨ పుట, * లి 
ణి ళు 
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యాన పం ధోజిగోక్షీనాథుని ఖానునియొద్దకు? ".అఫ్స ల విక కుతే. గయజేల్హ్యా 
బం పెను, “తాను కోయ పణిల్తిసేనియ్య, సజాస్టీర) నవదభివిజన్ల్రోసై య్యొకపళ్లై. 'పస్టానంఖ ' 
నవాబు నొద్దకువచ్చాదనియు, శివాజి ఖ్యాన్ను 

నకు వర్తమానమంనె పెన, 

కింద అఫ్ జుల్ ఖానుండును, శీ వాజియు మొ] 

దటఃగలిసికొనునట్టు సర్చాటుజరిగాను. అకిదు 

శె మొకమండపముకట్టంబడెను. న్వాజి నఖ 

శిఖాంతము కవచముందొడుగుకొని తానాజిని 

వెంటందీసికొని వచ్చెను. ఖానుండును జక్క 

._ బంటుతోడనే పల్ల కినెక్కివచ్చెను. ఇద్దరును 

మొట్ట ముదట శాంగిలించికొనినష్పుడు ఖా 

నుండు శివాజిని తనయెడమచంకలో నొ త్తి 

పట్టి కత్తివేటువేయంబోలా శివాజి తనచేత 
ca ర రొ నున్న పులిగోళ్ళత్ ఖానుని పొట్టలో (గ్రు 

చను, అంతమోసము మోసమని ఖాను? 

డరచి శివాజినె త్తీిమోంద( గ త్రీదెబ్బ వేసెను, 

"కాని శిరస్తా్రాణమున్నందుసి నాదెబ్బ న్యర్థ 

మయ్యెను.ఇంతేలోశివాజి తనక త్తి తితో ఖ్యానుని 

భుజముమై జెబ్బ తీసి పొట్టనజకుశల్చెన్. అంత | 9 

ఖానుండు గతపాణుండై శేలంబడియె, ఖానుని 

వీనుళసను పల్ల కిలో వేసికొన్లో 

తీసికొని పోవంజొచ్చిర "కాని ,నిలాజిమే 

కులు బగీయీలనుజంవీ . ఖానుని సంద 

కోటమిాదికి దీసికొని పోయిరి, 

లో. ఒకపారనీక కవి. ఇతని పూర్తిమైన 

నామము మోర్ మహమ్మద్ అఫ్ జలొకి ఈతే (డు 

ఢిల్లీ చ క్రవ ర్రిమైన ముహమ్మద్ పౌ కాల్భమం 

బోయీట్యు 

దుండెను, శ గ్గ "౧౭౩౨౮ లో మేతు(డ్యయ్యెన్సు, | 

త ఖో 

. ప్రతాపగడము | 

శాం 

తం. "దది చిన్న వక్లర్థాసేక్లు పూర్వ చరి 

కను గుశకిం చి దీనికి ఖార్టికేవ చ్చారు. ఇచ్చట 

| దివ్యగు ప్త రోజులు రాజ్యము పేససనాంటి 

"వరాహా వీ గవామొకటి' దొరికెను దినమోంధ ' 

నడ్భుత మై మైనపణేతన్నము చూపిన. యూచూ 

రాజుల వంశమును వర్లీంచ్చు శాసనషేకట్ని 

యిచ్చట దొరికినడొ ' ఇచ్చట బూడిపోయిన 

పూర్వకాలపు "దేవాలయ మొకటి కలదు. 

దీనియొక్క- ఇర్గెక్ళో కముపని బీహారు దేశము 

నందలి యితర జ్జేవాలయములమింే. పని 

కంచు నెంతయో దర్శనీయమేగనున్ను ది.* షః 

అఫ్రీడీ. హీందూ చేశమునకో వొ 

యవ్యసరివాద్దుమోంద శై బరుకనోబుకు దృక్సు 

జమున పర్వత (ప్రాంతములందీ నివసించి 

యుండునొక “యారణ్యకమాన వజాతి.షీ పీరుపశా 

నులు. హిందూ దేశపు సరివాద్ద్యులోన్సుండు, 

అరణ్యకజాతులలో ఏరు మిక్కిలి ' బలవంతులు; . 

ని స్వతంత్రులు. జనసంఖ్య సుమారు ఇ్రింంం. 

ఇందుముఖ్యజాతులారు. పీరుండు (ప్రదేశము 

నకు తీరాయని జేరు? వీరుదూచుటకు చక్కని 

వారుగను పొడవుగను, 

గఠు నుందురు, 

శాయపుప్లి గలవారు 

ఏర, నినాసమగు కొండల * 

శి అ 

* Inscriptions of the Early Gupta Kings and their 

. Successors క Beet. ©. షా 
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న బో క్ : లో వ్లాంచ వీరిళ (బోరాడ్ముట, వరికిని దుస “అభర్ మో రబ్, అగర్ రాబ ర్ట 

"రఘు ఇతరము అమ్మలో జేర్మునన్ళుడు కూడ . 

మిక్కిలి శహూర్షులుగ బన్నిజేయుదుర్ను, “కోని: 

తనికీధింల నృరీద . 

- రిణముగొస సమ్మితిరిపస్ట. 

- అబక్ కో 
కళా 

న్ . ౧౧కి కోతకు సర్ రాల్ఫు శ్రోంబీయను 

నతని తనయుడు. ౧౭౭౩లో జన్మించి౧ం౭౮ ౬ 

లో హైనికోద్యోగములోఇ చేరెను, కొంత 

కాలమిాతండు ఫ్థాండర్పులోను ఫళ్చీమ ఇండి 

యాదీవులలోను పనిజేసి శ్రనతేం[డిః ఈజిప్టు 

'జేశములో నున్నపుడు మిలిటకీ శ క్రటరీగ 
° శ్ర 

నుండెను. ౧౮౦౭భో నెపోలియ్ను ఈతని చెజు 

సోలత్లోనుంచి ౧౮౦౮ లో విడుదలవేసెను 

0- (నర్ జ్జాన్ 1౧2౭౮ 

౧౮౦౯ లో జూం-భాయిచేేరి ,లికడ” ముఖ్య 

గా పై వ్యాధిపతో ఆయేను.ఆమరునటి సంవత్సరము 

మారి వస్ ద్వీపములను స్వాథీనపటుచుకొను 

టికువెడ్డలిన దండయాత్రకు ఈతండు నాయ 

కుడు, తరువాత ఈతే(డు ఇెన్నపురికివచ్చి 

"అక్కడ మైన్యాధిసతి యగుట తటస్థిం వైను. 

౧౮౧౨౧౮౧౪ 

క్ 

సంవళ్ట్సేరముల 'నడుమన్ను 

ఈ రాజధానికి గవర్నరుపని ఖాలీవచ్చుటచే ' 

గవర్న మెంటు వాగీతనిని ఆపనిని జూచుటకు 

నియోగించిరి. ఈళశనికి ౧౮౧౨౨ లో లెస్టి 

- నెంటు జనరలు, ౧౮౧౪లో శె, సిబి. ౧౮౧ 

లోజుసి చ్ యను బిరుదులు ఈయంబజెను, 

౧౮౧౭ లో సీతండు మరణించెను, ' 

విలు పలతస్బుటక్య స్తాధా °° 

జం! - ద్గరాండి) " ఈతండు సర్ కాల్ఫు 

నీర్రొంబియను నతని తముడు. ఈతండు ౧౭౫౮ 

లో సె న్యములో ప్రవేశించి అమెర్తికా దేశ 

యులో ౧౭౬౩ 'వఅన సెనికుడుగనుండెను, 

తిరిగి ౧౭౭౯. మొదలు ౧౭౮౩ నజకు యా 

ర్కుటవ్యు అను నగరమును స్వాధీనపఆచు 

థొనుపర్యంతము అక్క_డ _ యుద్ధము జేయు 

చుంజిడ్ వాండు, 

తరువాత నీత్ళ(డు ౧౭౮౮ లోఇండియాకు 

వచ్చి ఆశుజుసటి సంవత్సరమే బొంబాయి 

రాజధానికి గవర్న రుగను ముఖ్యసె ఎ న్యాధి 

పతిగను నియమింపంబజెను. ౧౭౯౦లో మేజరు 

ఎైనరలు అయ్యెను. మలబారు (పాంతముల 

కొన్ని కార్యముల నెల వేర్వి ౧౭౯౨ హో 

శ్రీరంగ పట్టణమువద్ద టిప్పునుల్తాను  నోడిం 
చుటనై చేయబడిన ప్రయత్నములో కార 

.నాష్టీనునకీతండు చబాలసాయ మొన 'ర్చెను, 

౧౭౯౫వ లో కారన్యాలీసు పిందూ"దేశ 

మునుండి ఇెడలిపోవుటచే సీతండు ఈ చేశము 
ంనక్సీ ) ముఖ్య సైన్యాధి కారి ను అకా 

లములోనే _ ౧౭౯౭ పర్యంతము ను| క్రీము 
'శాన్సిలులో సభ్బ్యుండుగాగూడ _ నుండెను, 

౧౭౯౮ లో రోహిల్ఖండు*నందలి - ఛాటినో 

యనుచోట' రోహిలాల నోడొంచెను.: *' 

అబినూః (పై టోడి) (౧౨౫౦. . 
౧ ౧౩౧౬) వైద్యశాశ్రు ఫోశారేదుడడు. జన్మ 
| ఖైనమ్ను పడూవో, * పెద్దవా౭డ్రేనీ తరువాత 
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నచ్చటచే బై Es శీ స్థ ప్టశారదుండ్ల 

నుండెను, జో కతిశ్ళో(వ్రుయుతఫేను, రోస్థాయ్లున చున్ని వ. 

శాస్త్రములో. నెక్కువ " పరొశ్రేమచే నేర్చు. . 
నై ద్యవాస్త్రములో, చెక్కు (గ్రంథములను | 

రచించెను. ముఖ్యముగా ఫ్రషములకు(గల ౪ 

విజుగుళ్ళనుగుజించి చర్చించెను. వస స్తన 
మతమునకు వ్యతిలేశాభిప్రాయవవీలు ' గల 
వాండగుటచే. నితనిని  మతసంబంధమెన్న 

“ఇన్క్యిజవః౯” (Hnquisition) అను న్యాయ 

స్థానమునకు సీడ్చి తెచ్చిరి, వారితనికి ఉరిశిక్ష, 

విధించిరి. కాని యీతీడీ, ఉరిశిక్ష ననుభ 

వించక పూర్వమే మరణించెను. * 
అ 

అబ్బః. స్కాట్లం౦డు "దేశములోని 

నాలుగవ పట్టణము. సం[డెండవ శతాబ్రమునా 

నుండి క్రమ క్రమోముగ వ వృద్ధినందినది. ఆ త్తమ 

హర్మ్య్యములన్ని యు తెల్ల చలువరాతితో 

నిర్మింపంబడి యుండుటభేత సీవట్టణ మును 

“చలువరాతి ప్రోలిను అర్ధమునిచ్చు సోము 

ముకటికలదు, ధాన వెలి న పీమ్మాట స్వచ్చ 

భవళిముచే నీ పురవరను మెణి యుటంబట్టి 

సముదమునుండి భూశచిన నిదీ రజతీపురంబై " 

యుండునని యు వరి  ంపంబడియున్న్యది. ఇదియే 

స్కా-ప్లీండు దేశపు నుత్తరదిగ్భాగమున వేరు 

గాంచిన శేవుష ప్రణము. ఇచ్చటినుండి చని 

శనంపుచలువశాలి వస్తువుల్ను' నాన్మాదేశముల 

శిగునుతియగుచున్న వి. ఇటీవల చేపుచ్యాపా 

రము మిస్ను ఘమ్రైనది. పశ శి, ఉన్నివృమ్రు ' 

గ న్న తో 
4 తీ జతి 

౧200. 

వ్ వ్రు హాడ్ నీ గోత్ర దేశ నలక, అ 

తి “కొప పమనుండి 

* చర నదీయె. జనసంఖ్య ౧౭ .కె౦శారో. * 

నే గ 

అప చై 

3 
త్స శ 

3 

ట్ల గ్షంస్లాంళ్లులోని పార్ల గ 
మెంటు సభకు “9నిద్దణు సజ్యలు నిర్వచిరీపిం 

బడుచునా రు? ఇచ్చటి. సర్వేకళౌళా లయుం 

ఇ 
ఇ అ 

దు ర క్ (జ్ర్టీ పహ్యోమిల్-టక్షా గ ర్జక 

ఈ వేరుగల ల్లర్లను 

సరదారులలో సీతల్లకు నాబ్లవేవా(డు. ఫ్యాట్ ' 

౧౭రార-౧ర్ధ౬ం): 

లాండు రాజధానియగు ఎడింబరు పట్టణమున 

జన్మించెను. “"ర్హాజక్రార్య నిపుణుడు. "రూంకి 

లోఅస్టి ౧యోీలోన్నింగ్గ ౦డు తరఫ్రునరాథ బార్లి. 

గానుండెను. ట్ లిడ్జునంద్ధిష్టత్రము మోద 

నిర్భగ్సీషువారి తరఫున సంతకము " "వే సెను. 

చెల్లీంగ్.టి౯ ముఖ్యమంత్రిగా, నుండీనపుడు 

౧౮౫-౨౩౮-5౦ 

వమంతిగ (Foreign Secretary) * నుండెను ; 

౧రాకిర-క౫ “లో ఉపని వేళయుద్ధ కార్యదర్శి 

(Utlonial and War Secretary) నుండెను. 

నుపయడు 

= చె 

~ 

వేతకు నీతోడు “విదేశాంగ ' 

~ 

~ 

ba) 

వీల్ ముఖ్యమంత్రిగ నున్న పుడుగూడ్ల నతడు - 

సెక్షు క్షు రాజకీయోద్యోగములను నిర్వహించను. 

'ది౮౨ లో ముఖ్యమం(తియయ్యెను. ఈతని 

కాలములో ,క్రిమియే౯ “యుద్ధము జరిగెను. 

ఇది రుప్వా వారికిని, టర్సీ. వారికిని _ జరిగిన 

ఆఘద్ధము. ఇందు ఖ్రిటీమువారును ఫ్రేంచి _ 

వారును టర్కీ-వేారికి మిక్కి.లి సాయమువేసిళి*- 

' ఈ యుద్దమునంద్లూ (క్రమముగా వ్యవహార 
థి శ 

క . 3? 
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దిగళ . అనాళలతోప్ట లం. నంట 
a శా గ శ లా “లని ౮ ఎక “ గా క గె 9 

లే నం [2 మర్ hd క్ష “క్. వ &- క్ య 2 

ద్ a ముల్లు జర్గుస్థల్లేదనిగఈతని "ప్రరీవత్తులు గ్ "అభా కర్డ్ ఫ్ ? “(వ్య 9 క అణాజిత్. 

ల సూచన Motion తెచ్చి బహ్టిమత్సమ్యును. 

బోందైనందువలహ శతు ముఖ్య మంత్రి 

త్యయ్సునో పదతిస్తోనను' (౫౫0౮) క్ఞతడ్వు | 

ఇం భక్రలర్హశ్సగీకవారీ శిల్పకళ లోని “సౌందర్య 

"తత్త త్రము ల్లన్నగ్రంధమును రచింఖెన్లు "౧ 

చస Abadi) (టం. న్రైక(డు 

Pe న్సు జేకమునంద లియొక (పసిద్ధకవి. ఇతని 

తండి అరవ్బీజాతీయుండై 3 నను కల్లిదండ్రులు 

పోటస్టైంటు గుతేస్థులు. రెండేండ్ల వయస్సు 

నే తం డిచనిపోయినందున నధికారులీతనికి 

ల | రోమన్ కాథలిక్కు నుతమును బోధించు 
ల . ఆబలాస్తచ్నరి త్రకక్నమాతి చేర్బాటువేయుటచే తల్లి యీతేని జెనీవా 

నగఠమునకు పాణిపోవునట్టు చేసెను, ఇతం 

డును ఇతని తమ్ముండును శెవినీను పర్వతముల 

మోంద రెండు సంవత్సరములు డాగియుండిరి. 

ఈమెయు నింతకాలము 3జఅసాల యం జే 

యుండి తప్పించుకొనివచ్చి కొమాళ్ళనుగలిసి 
నీొనియెను. ఇతండు చక్కగా జదువుకొని 

మాతు అచ్చమాంబ, 

ళా 
న! 

"అబాఖాక. పారసీక చేశపు రొజు, 

మొగల్ లేక తా కర్ క్లాఖ్లపాయడ. చంగీ 

డా ష్టాక్ వపీళశజుండూ ఇటనితంటే బీలాభాఖాల, 

| తం|డెం తరువాత నీతండు జీ శ్రీ ౧౨౬౫ లో 

రాజ్యమునక్షు వచ్చెను. జూక్లా ౧౯ శ్ముక 

వారమున ' ర్వాజ్యాభిపి క్తుండయ్యెను.. బ్రతండు' 

'ఛైర్య్యశాలిగ తెలీవిగలవా(డు, (ప్రజలయెణేల 

దయగల వాడు, న్యాయశీలుండు. జెరుసు 

. లేయుల్లోనుండు క్రై స్త సవుల కీతనివలన కొంత 

_ వాధకలిగాను మైకల్ చేలియోలాగన్ అను 

రి = కాస్ట్రాంటి నోపల్ చృక్రవ.ర్రి ర్రియొక్కో.. కూతు 

౧ నతండు న్రివావామాడెను, ఈమెను" మొదట 

సితన తండి వివాహిామాడ నిశ్చయించి విట్రీ " 

పించను, కాని యీోమెవమ్సులోపల నాతడు | 

మృతినందినందున ఖబాఖా౯ వివాబామా 

చెను... ఇతండు పదునేడు సంవత్సరములు 

రాజ్యము చేసో క. శ 9౮-9 వ[వీటు ౧-వ 

అనేకభావలయందును, పదార్థ విజ్ఞానశా ట్ర 

మునందును, మత(గంథములయందును (ప్రా 

ఏణ్యమును సంపాదించి న్యూటళా, వాళ్లై 

యర్ ,రో సో మొదలగు విద్యాధికులమెప్పును 

గాంచెను, ఇకండు విశేషముగ చేశసంచార 

మును గావించి (పఖ్యాతుం డయ్యెను. బైబిలు 

(లోని నవనిబంధ్గనమును ఫ్రంచిభావ లోనికి 

'శద్దిమాజ్యా సైను, నుటీయ్సు నోనేక (గంథములను 

ప్రరచిం చెనో ఇటో 

.అబాకారోర్తు, (డోళ్సన్ శ్చేవియర్ 
ee C0 శ 

జోసెఫ్ ,చండగోల్ణా-2_9). క్రీతడు (ఫాన్సుచే 

శప్పురాజయిన పదునాజవ లూయోారాజునకు 

తేదిని మరణవపీనం జెను. | | సపోయుండుగొనుంోను. 'డ్రంబ్ణిహ్రు రాజు 
భా గః శు గ్ ళా 

గా గా a సాల క్ a € ళా 

వ జా న ం a " ec © ణా 

ష్ గ్ జ ళా గాలి క క్ష తౌ 
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Wy 

తే? 

షెచి తిరగబడి an భ్లోలపట వళ En మగింపుసకి రాక Fa మే మ్ల తీ 

పుడు ౧౫౮౨ “ నంవత్యోథమున", యుద్ధ నష. అట్టీక్శిమ్మట వుతశిక్ప్ర దోప 4 

మం త్రిగ నియమింప బడియేను: "వాశ్చెల్లీను. భని తీరమాగిం చి పాతి పెష్ట్రల్టుడినే | వ్యానిశోవ 

నగరవునబిననమూవమణచేంజరిప బడి యైన. 

అ బానూ' 

౧౩౧౬) ఇటలీ చేశములోని పాడ్వా శుట్ట | 

జామున జనించి ప్రసిద్ధిగాంచిన యొక "నె వైద్యుం 

డును త శ్లశాన్ర్ర & త్రయునై యుండెను. 

ఈతండు (గ్రీకు భాష నేర్చుకొనుటకై పారీను 

నగరమునకు బోయివిద్యాభ్యాసముచేసి నై ద్య 
౧ 

శాస్ర్రమునందును,త త్త _త్త (శా న్రుమునందును 

(పీ టో డ్ (౧-౨౫౦-3 

డాక్ట రుపట్టమును బొం'జెను, ఇతండ్డు స్వస్థా 

నము చేరినతరువాతే గొప్పవె దైద్యు(డని ప్రఖ్యాతి 

కలుసటచేకవికికృ చేయం కొనుట య నేక 

రోలు రాదొడంగిరి. అందుచేత నధికధనము 

నార్జింపంగోరి యెక్కువ ధనమాయంగలరోగు జ్ఞ 

లనే చేరందీయుచు వచ్చెను.” ఇదియున్నుగాక 

జోళ్యమునందును జో క్యము కలి గిల్లాను 

కొన్నాండను కారణముచేత కాయబోల్లు నితండు 

స్పర్శ వేదిమణి కలిగియున్నాండనియు, మంత్ర 
విద్యా (ఫభావముచేత _ తాన్లితరుల కిదివలుకు 

చెల్లి ం౦చి యుండిన జామ్మానం తేయ మరలా 

బట్టుళ్గొన్ని భనాగారము నించుచున్నా(డనియోే 

యభీ యోగములు శేయడినవి. మతనియమ 

భంగములనుగూర్చి కాథలిక్ మతగురువులు 

చేయు విమర్శాసభకు ఛెండు భూతులు 

రప్పింపంబడియేను., మొదటిసారి నిర్ణోప్నియని 

విడచి? పెట్టందిబ్లగియెను గాని ఆరవ సారి విచా 
అతో 

గ 

Pp శ గ 

ణి 4 % 

3 
bd 

యునూడై పె శీదీసి తధ్గులజెట్త" .వ్రిసినదేనా యూకే 

రువుచేసిలీ రిగాన్ని యింతేలో *నతేవి + మి[తుం 

డ "కందు దానిని రవావ్యమ్నుణా తొలగించ 

వై చను. అయినను గుర్షునభొపారు దరిడోర్యో 

మూలమున వాసమరణళితను" 

అ'బానోవంటి యాకారముగల 

జేయించి దానిన గ్ని హోగో త్రీమున కర్పణవస" 

వేసిరి, ఇతండు వైద్యశా'స్రుమునందును త్ర త్త 
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జుండు. “జర్మనీ దేశమునకు గాజభానియగు 

చెస్టీన్నగరమున' 'జనిం'చెనో కోర్పటొ అను" 

స) చేశేమున. ఖనిజశాన్ర్ర మునందు పండితో 

పాధ్యాయుండున్ నుంజెను (౧౮౪.౨). కా 

సన్, రుప్యా రావ ప్టము లోని ఉర్మీన్నియ్యా 
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చేశపు రాజు. అ(బహ్మోము పొరపుచ్చినందున, 

“సారా? అనునొమెనుడైచ్చి యీంతపురవున 

నుంచెను, కాని స్వెష్నములో దెవ్చండు (ప్రత్య 
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నమ భ శవము చేసె సినేనుకద్ధేకలదు భట్టి. 

" కజ్టేల్యే సాక్స్ లల శెబేకాలన” 'సార్చిహోడ్స ॥ 

విసళ్ళుడవున్న కె (కనిన. అ౬ు. “ శచిముట్ 

.కుమార(డున్లు ॥ ఓఅకిమె'లెచ్ ” నమురకాజోగా , 

" సకానుండన టోద్భఖమ్మ చేయాయగా నితండ్రు 

ల జ్లోతమి. అనుహానిని దక్క కనసవతి సోదరుల 

'డెబ్బధిన్లుందిని చందించెను తుదకు శే చిమైట్లు 

"వార్ధిపై తిరుగంబడీరి* “ఫీబజ్షైను 'తార్కొను 

నప్పుడొక స్త్రీవలన తిరుగటి తాయివేత 

తల(బద్దలు కొట్టంబడియెన్లు నాని న్లీబేత 

డకురీడం దనకవృచమును మో[యుచున్న వానిని 
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' నిడు కోనిపోయెను. ఈతండు గొప్పవై ద్యుండు? 

( షుకార్దనే తేరువాత అహాంరస్టు ప్య'భవునకు 

కూడ సర్ట్ "నె వైద్యుంయగ నుండెను. ఈతడు |“ 

౧౮౨౬లో చనిపోయెను. ౯ 

అబిపాంయ్+. కేవిడ్షురాజునకు మేన 
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,ఫోడ్పడియిన్లో జేవిక్షుస్ సంజన ముక నశ " 

“వాళ నృనేకయుష్టముబలో (ఏ చేశము వొనుట 

యెగేక మ్యూకేనాధి, పతులలో నొక 

ల్సి 
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తభిసీనిఖూ. ఆఫ్రికా ఖండము 
+ నంజు ఈ శాన్యమునంగల యొకస్వతం(త్ర 

సామొాిజ్యము. దీనికి హాబపా౯ా అనునది 

మూలనావుము. ఎధియోపీయా అనునది 

గీంకు వారిచే పెట్టంబడినశే వేరు, ఇప్పటియూరోపి 

యనుళిందజును, “అవిసీనియాి అని వ్యవహా 

రింతురు., రాకపోకల కనుకూలముగల స్ధితి 

యందులేమిం జేసి ఆఖండపు 'జేశములన్ని ౦టి 

లోనిది నాగరికేమున అథమస్థితియందున్న ది. 
దీనికి నుత్తరమూన ఈజిప్పు ఎరి(టియాలును, 

తూర్పున ఎరి[(టియా సోమ్వాలిలాందులుచు, 

దశ్నీణమున సోమాలిలాందు. (విటిషుతూర్పు 

నిఫ్ఫికాలును;, జళ్సిమమున సూడాను మధ్య 

అఫ్టీకాలును ఎల్లలు. విస్తీర్ణము ౨౦౦,౦౦౦ ల 

చదర పుమెళ్లు, 

కోటి." 

= నిమానముల్లో, గూర్ఫొని ఆకాశమధ్య 

ముసుండి శదేశనును శబాచితిమేని అగ్ని 

యందు క్ మిలి న, వంశాయ ఒన్జూదిరి 

కనంబడగలదు, ఇట్టి యాక్లారమునకు భూగ 

ర్భమున యునములుగ, బనినేయుచుండు 

అగ్ని బల్గవక కారణమని చేష్పుదురు. అవిసీ 

నియ్ఞా'టేశము సమభూమిగాదూ. అపరిమిత 

వముయినమిట్టపల్ల బేబిములుగల (ప్రశ్లేశము, సము 
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+ ద్రశుట్టమునకు 700౮ బిడుగుఘీ మొదలు, 

౧౦౦౦9 అడుగులేవజకు ఏ ఎత్రైకల ఉన్న తూ | 3 

ములను మిక్కిలి యగాధతగు" తోయిత్నును ' 

Ea క్క సమీయుమున = జాజార్థణ ముఖగు 
చుండును, ఉమ్మ తనామలగోధేమలరటి వా 

, "వాక నిమ్మ "దానిమ్మ (దాతు జీం కోయ, 

ఈచజేశ్ళ విస్తీర్ణ మునంతేయు _ నోషరించ్చుకొని “ార్షి) ? ఓటు, వేశురు దష ిస్రవిరి, క్ల 

యున్న వి. అచ్చట చ్చట ౧Aqco ల అడుగుల 1 
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ఎత్తునకుం (బాకు పర్వతములుకలనవు. కాని 

ఇవి[క్రమమైన వరుసలుగ లేవు. ప్రకృతి వై పరీత్య 
మును (పకటించుచు నియ్యనవి వంకరటింకర లై, 

వ్యాపించియున్న ని. ఇ్రందుసేమను అనుపర్ష(త 

పం జ్లిమా(త్రముకొంచెము నిడిపీకలది, ఉత్తర 

దశ్నీణములకువ్యావించినది. ఏీమ్మాన్నతవై. 
పరీత్యమువలన నే గొప్పనదులును లేవ్ర. (ప్రచే 

శము సమముగ నేటవాలగు " పళ్చిమా త్తర 

భాగమున మా[త్రము మూండునదులు గలవు 

మారెబు, ఆట్వారా, అజే అనునవి నె నైలు. 

వహానదియందు చేరునవి. తక్క_ంగలయడ 

ములనెల్ల ఉన్న తభూములనుశిడి లోయలలో, 

నికి దుముకు సెలయేశ్చే మెండు; ఇవి వానల 

మున (ప్రవహించుచు బురదనేలలోన్ను ఎడారు 

లలోను కనపడకుండ పోవుచున్న వీ. పేరుగల 
సరస్సాక్కొ-టి మా(క్రముగలద్దు! దానిని డబి 

యా లేక సానాయని ' "అందురు. నె లునీది" 

యంద్లొక్ష భాగ మిందుండి పుట్టును. ఈ కొ 

రణమొలచే అబిఫీనియాయం దు ఫీత్రోన్షస్థితి 

భూములు సమశీతోష్టములుగలవయ్యా, పోయి 

నొసంగుచుండును. లోయలలో శీతోస్షస్థక్టులు | యను భాగమున విశేనేమా సంటయగుచున్న ది. ఆపే 

విపరీతములననైం శీతజ్వుర నములు” మున్నగునవి 
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యు: బెక్కువిధాములుగ ( గన్నట్టును. ఉన్నత , 

పి దేశమిలగు లో లోయలఫీో " 'చెతికు) (పత్తి వ్ర 

|, కాఫీకి" ఫిలి, చింక,అరటి అ శ్రి గ్గ, తుమ్మమొద 

లగునవియుఉత్స త్తి త్రియుగ్యును, క్తినుష్లు; బంగ్నా 

వెండి, రాతిజప్పు మున్నగు ఖనిజపదార్థతులు 

దొరకును. ఏనుగు లఖ్లుడమ్యుగము, సీటియేన్లున 

(హిప్బొపాటమను); జీ బా, ఎనుము, .జింక, 

తోడేలు, సింహ్యాన్టు మొదలగునవి నామాస్య 

మృగములు. “చిశవర్ల ములుగల' పమొలోనీతొ 

ములు గలవు * . 
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నూలుప్ స _స్హ్రమ్ములను ఊర్జవ _స్తుములను చేయు 

టయులోహములతో పనిచేయుటయుత్తోళ్ల క 

పదును చేయుటయు అవినీ 

కాఫ్ మైనము, జిగురు SEY ముఖ్త్యుమర్లీన 

"ఎగుమతులు. ఒంకులు, కంచరగాడిబెలు, గాడి 

"జెలు, గుజ్బ్జములు వాహానములుగ నుపయో 
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౧ భీతా నుంకీదచ్చీన్య ా మట్రిక్ళు.. ఎాక్టీష్యరు | 
ప్రోమ్థుఖ్లుమీ. (మయమ్లఖ్య భ్వల్వ ప్రవోళ్తం |. 

మకిసీరదీీ గల్ప్, శోన్మూరిక్కు" రాషోయుభాన! 

"దభ యాసిమ్” లోనంబడు “గిజ” శాన దేశ 

. "భావన న్లాపును*ఇం దే వా_జ్ఞయ్యంబును 

భ్రలదు. : 
“ఈ తేశమ్తున జనులు క స్త స్తవనుతస్థులు. 

అయ్యిన నిది యొకవిచిిత్రమగు , కఫ్ స్తవ 

"ముక్టమువీరు రోమళొ క్యా ధలిక్కు.లుగాని (పా 

శె స్టాంటులుగాని కారు, శె వై స్త్రవమతములో 

సీరిది యుకన్వతం త్రశాఖ. ల్రీఖైకాం డ్రియాలో 

¢ 
(| 

ఠి 

గుంజి పార్చి)యార్కు. అనవారీచే వీరిముఖ్య 
ఓల గురువు నియమ్మిరపంబడునునీ ఏరి మతమును 

మోన్నోఫే FE (Monophysite) 3 శ్ర స్త 

నుతి మంద్లుర్యు ఇందు కొందటు యభూతీ 

“వత్త స్తులుసడంలి గలరు, అఫార్, సావఖశ్లోలి 

గల్లా ప్రాంతేములలోని బనాుక్లనను వమీహామ్మ 

_డీయ మతమువారు. యం 

అబిసీ నియా సామ్హాజ్యమునందు చలి 

వ ర్హొబే స్వాయముగం _ ఛాలింపంబడు అబిసీ 

నియా భేశముగాక పోవా, కాఫ్కా, "గల 

మధ్య సోమాలీ అను సామంత రాజ్యములు 

గలవు. అబినీనియా చేశము పరిపాలన నిమి శ్లే 

ము ముఖ్యముగ నాలుగు మహోవమండల 

= ములుగా విభజింపంబడ్జినది. ఈశా న్యమున 

"ట్రై," ౨.” నడుమహ్మాన్తూరా, క. దానికి 
దట్నీణమున గోజాం, ఈ, " గృమీణమునఫోవా.. 

7 > ArT 

: అనాదిగకి క-దేన్గవమమే నిర ర్థకుళులగు జు * 
b* 

లనే పర్తిహీలిం పంబడశ్రిదు 'వచ్చుచున్నది, (పచీ 

నక్టోలమునో ఇధి మోవియాయని వీలువంబడు 

చుండ్లీన శఈతీబిసీనియూాకును శజస్టుస్థామూ 

.జ్యమనకును ఫైశేమసంబంధ మురిజెను, 

కాళ్టున నీశెండు రాజ్యములు నాగరికవిషయ 

ముని పరస్పరము పోవకము లయియుండె. 

ట్రాలివిరాల కాలమున (గీకుల యధినివేశము 

లీజేశమున నెలకొల్ప(బడియె. క్ర). శ, 559౦-వ 

సంవత్సర(ప్రాంతమున _ క్రైస్తవ మతము 

ఈభూమింజొశ్నకీ కై) స్తవాచార్యుల పలుకు 

బడి రాజుల వద్ద చెల్లు చుండ, కాలెబ్ అనురాజు 

తనమత్థలగు" కై) _స్తవులను గొందఆిని వీడిం 

పుచుండిన ఈహెక చేశపురాజుపై దండువె 

"డలి అశేబియాఛొచ్చి అతనిన్ని పరాజితునివైేసి 

ఆ చేశభాగము నాొ(క్రమించుకో నెను. ఇదియె 

సబిన్సీనియా -తరిత్రమున నుత్తవమకాలము, 

ఇద్జిమై-వీయనులు అశేబియాలోని సారవంత 

భా క్ల మును కై వశము చేసికొనినవా రై 

విస్తారవ్యాపారము" నడుపుచు హిందూ బే 

నను సింహళము వణకు: బోవుచుండిరి. 

“మవామ్మదీయు కేడీ శఖ్రాబ్దమున విజృభిం 

బుటచే అవీసీనియా బరేంబణింగిపోము. ఇ 

మతమునకు శ(త్రువులగు తురుష్కుల ర యె “ల్తిడ్ - 

వలన అబినీనిర్థూయొక్క- యంతర్భాగము 

నకు దర్గుతు(బడిన వారంటే ఈ క్రిథియోవీ 

,యన్లులు పదునై. దవ శతాభ్రాంతేము వబకును 

"నాగరిక _వ్రపరోచమృున కగోచ్యుల్టుటుంి. అఫ్సి . 
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కాఖ్రండమునేంధ్ధు నీఫౌభ్య భాగమున చప. | "బైారతమున చ(శ్రవ రి ర్తి కక 

“యొక చః .స్తవజాలి కలగని ఇహుశకాలవపెగ 1 ముగా తగ్గు చువద్భుచుండిన చ[కవ్నన్తి "బలము 
గాలివా రగ వినోచుఖడిన పోత్విగీనువుత్రా. సంపూక్ష ముగసకించ తతాధలము సీశేస్తామెం oo 

చార్యులు క్ర నీ, క, ౧రోగొలవ సంవత్సరమున | నుండు బల వంతరండగు వాజైలన్మక్రవ 9 "వివ | 

నబీసీనియాను కనుగొనిరి. పీరికిని సీగన్టునీగ | పజ చుకొని ఇశనిమం|త్రియెనో శే చేరు రాజ్య మే 

సునకును (ఇది అబిసీనియారాజు చిరుదవం ; -లుచువక్సైను. ఈప్రకారము +రూగిన సం, _ 

రాజులకురాజని యర్థము) న్నే హము కుది నత్సరమువణికో నచేక్ష ర్వాజులయిరి? ఆసంవత్సో, | 
ను. శః శ, ౧౫౨౮ మొదలు ౧౫రోం రమున విజాకాసాయను వాడు "మరాయడవ్న _3 

వణుకును [పచండయోధు:ండగు తురుషమ్మ్కడు | థియొడోరభ విరుదముతోంజక్రవరియమ్యోను. _ 

మహమ్మదు (గ్రా గనునకును అబిసినియ్యా చక్ర | ఇతండు అబిసీనియ్మాయందు . పళ్చిమభాగమ్యున 

వదర్తికిని జరిగిన పోరాటములో పోర్సుగేను నుండు శకి రామండలమున ౧౮౧౮ లో 

వారు సీగసునకు సాహాయ్యపడిరి. హిందూ జన్మిం చెను, శని వినతేం(డి డంబియా, 

చేశమునుండికాడె సైన్యము లనుంపబడియెను శారా "సెల్లోయళు మండలములకు గవర” లా 

మహమ్మదు(గా గళ గుండు బెబ్బ చే మృతుల] రుగా నుండెను.” అతని వురణానంతరము ” 

డగట వలన సీగనునకు సంపూర్ణజయము | విజకాసా కౌర్గా మండలమునకు. మాత్రము __ 

కలిగ, తదనంతరము ఇతనికిని పోర్చుగీసు పాలకుంతుగ నేవ్లింపంబడియెను. ఇదియతేనిం 

శై) స్తవాభార్యుండు బర్ముడనునకునువివాదం.| దృష్తి పరపదయ్యె. కొన్ని ప్రయత్నములు” 

బయ్యు. బర్ముడను అబిసీనియా  వదలివష్ము చేసి ంహేగగిలో నితడు రాజయ్యను, మిక్కిలి | 

వాండాయె, క్ర శ. ౧౬౯౮-వ నంవన్చ్రరము విపరీఖ్రేమగు 'విజీవ గలవాండయి కార్యము _ 

వణకును నారద జైరోపీయనులు అబిసీనియా సూవుచు వచ్చినందున సీతండు - నాశనము . 

కుంబోయి రాజును స్నేహము చేసికొనుచు నకు ఘూర్ల మేర్చజభు కొనువాండా ర్ ఇ 

వచ్చిరి.. కాని ఆటుతరెవాత నొకాశతాల్టు | మొదట మొదట నీతేనికి (బ్రిటీషువారికి-మిక్కి లి ౨ 

కాలము ఇవరోవియను . లేరును రెబిసీ నియా “న్నే వాముండెను. కాని ౧౮౬౩-న సంవత్సర 

లోనికిః.బో-ర రి. _ మున నితండు ఆంగ్లేయ ” చకవర్షినికి (వ్రాసి 

౧౬వ శతాబ్ద మధ్యమునుండి ఆచేశ | పంపిన 'యు _క్లీరమునకు ఇ్ఞవాజే రానందున 

మునకు వశ్నీణము నందుండీన శూలాలు” సతాజముగ కోవియగ్ను సీధిరుడోరు బద్ధవైరు య 

అనుజూతి వారు * అల్ల నల్ల న లోనికి జొచ్చి | వమరూనెను, ఎన్నిష్రయత్సములు చేసినను కసం 

"దేశము నాడ్రీషుంచు కొనిరి *౧౮- -వ శతా రము మానినడోగాదు. ౧౮౬౭వ సంవత్సర 
న. నాలా . + యే న్ 
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సాపు నియవప ప్పూద్దూ కము " 

ల పోరి నంఖోచేస్తివెళ వ్రమ్తేత్నించి విఫ్టీలహనోస | న 

భూకీక్ణంపీ తప్పికిమకోసీ పార్మిఫోవ 'ప్రయక్నించి' 

గాదానికిని వాన్లము కనక ఆక్మహత్యే సఫా 

| *సన్సు, .మార్జల్క ఆంగ్లేయుల స్వాధీన్నమ్మాయె,, 
ఖ్ “కోయట్థమ్యన పిరికి సాయుముఖేసిన టి (గీపొల 

లె పండని కానే స్పేయనువాండు శ్వ-హన్న సురాజీను 
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ల గెరొక్కటియశాని ల్ఞబినీనియా 

పేరిట్టఅబిసీనియాచ్మకవ _ర్రియయ్యె్క, ఆంగ్లేయు 

“ల్రొతటితో అవినీనిణూ వద్రలిరి. జొహన్నసు 

౧నాలారా వ నంపేత్సర ముని యుద్ధమునందు 

హాతుంచయ్యెను. యూరోన్మ్మ్యరందు "సెలనత్తము 

షస ఖొంచి జర్మను, ఇఆాలీయను, పోర్చు 

శీను 

'హ్యోస్తారాదులు కయ్యును తుదకు ఆ(క్రవ్నణ 
కయ్యును విఖాగించికొని యుండుట" = - తటస్థిం 

“చైను. లేు అిబినీనియా ' ఇటాలియణు ల 

భాగమయ్యె, వారిసాయమున పోవారాసగు 

ఇెండవ మెనెలిక్కు అవినీనీయా చవి 

వాయు ఘ్యన్యు ఇటాలి యనులకు లోంబడినవీనీ 

ఎప్పుడును 

=. వారికి బైందినదిగాదు. (౧౮౯౬-వా సంవళ్ళు 

రమున ఇటాలియనులనోర్ని 'మెనసెలిక్కు సర్వ" 

స్వాతం(త్ర్యము వడ నేను. "౧౫౯౭వ సంవత్స 

రమున ఆంగ్చేయులట్టో న్నేవాసంధి *వేసికొ 
_నియె. ౧౯౦౭ ౧౯౦౪వ సంవత్సరములో 

ఆనిసీనియా?” ఇరీ[టియ్యా సూదానుల సరిహ 

ద్దులు నిశ్వయపజచుకొను సంధులు జరిగెన్యు 
తా 

హం 7 ఠి 

) చబిటీమజ్యాత్తులవారు ఆఫోకా ఖండమును 

అ నీ 
ర౧ిందిం౦డీ త గా ANS | య: ళ్ ం య్ 

* క ఆ \ N ణా నా a ళీ న ళం | 

జావ ళ్ళు నవీబరునెలల్లో చ, 

మెనేలొక్కు* అబిసీనియాకు ఒక విధ 

మైన ,సౌంకకీ ప్రభుత్వము నొసంగాను. . చక 

వర్తి 'అందఅక్కు పై నధికారి, అతనికి సొహో 

య్యమచేయుటనై. యొక సభయుండును. 

సామీంత కొజ్యములలోని 'రాజులును, నుహో 

౧జ్తిం 
క్ర 

వర్డ్ 

నుండలముల పాలకులును ఇందు సభాసదు. 

లుగనుందురు. యూరోపు ేశములందలి 

మం(త్రిమండలముల (౮౫౦1060) వంటి మండల 

ములుగూడ సీచీజువే స్థాసింపబడెను. ఇతని 

యొద్ద 30000 మన్య మెప్పుడు నిలువయుం 

డును. అందలి సైనికులు ' యూరోవియను 

సైనికులవలె యుద్ధవ్లూ వ్యూహములను చక్క-6గ 

చేర్చి నూతనళస్తా? _స్త్రముల గ్గలిగియుందుతు. 
 ఈదేశమిదివజకు నాగరకతలో వెనుకబడ్డను 

.పిస్తుతము జాతీయభావమందుం జక్కంగ విక 

సిర్జిబ్ధినది. ఇచ్చటివారు పూర్వము విశేషము 

విద్యావంతులు గాశపోయినను ౧౯౦౭-వ సం 

వత్పరమున" పురుషీలందజును తప్పక చదువ 
కొొనవలయునను చట్టము చేయంబడినది. 

క. 
[గం హా, 

అబుల్ ఘా జీ బహాదుర్ * 
(౧౬౦౫-౬౩) స్తితడు ఫ్షైవా(ప్రభుత్వమును 

కుమూరునకు శనొప్పగించి జెంగిస్ ఖాను 

యొక్క,శలశ చర్మీత్రమును (హోసెను' అయ్యది 
జెర్మనీ, ఫంచ భావలలోనికి కరుచాత తర్జు 




